
Assistência técnica elétrica

Os serviços de assistência técnica elétrica ajudam as empresas a alcançar os seus 
objetivos em matéria de controlo da qualidade, orçamentos, planificação, tempos de 
execução, segurança e meio ambiente. Estes serviços compreendem a gestão de 
projetos, o controlo da qualidade, a supervisão de obras elétricas, estudos de qualidade 
energética, consultoria técnica, análise forense de instalações e assistência técnica.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ presta serviços de alto nível de supervisão e controlo de qualidade, tanto 
para novos projetos como para instalações elétricas em serviço de alta, média e baixa 
tensão. Estes serviços incluem a revisão e a análise da engenharia de projetos (códigos, 
normas e regulamentos); revisão da documentação técnica e das especificações; gestão 
da planificação e dos calendários; controlo de desvios orçamentais; garantia da 
qualidade; inspeção na origem; verificação e ensaios de sistemas elétricos; assistência e 
supervisão da receção; planos “as built” e aprovação final prévia à colocação em 
funcionamento.
 
Disponibilizamos gestão de projetos elétricos e serviços de engenharia elétrica, o que 
supõe gerir os custos, a planificação, a qualidade e os aspetos relativos à segurança, à 
saúde e ao ambiente.
 
Disponibilizamos estudos elétricos, formação e consultoria técnica sobre engenharia 
elétrica e sistemas de energia elétrica e utilizamos software de modelização e análise 
elétricas (ASPEN, DIgSILENT, SKM Power Tools, etc.) para o cálculo do fluxo de carga e 
das correntes de curto-circuito. Além disso, realizamos estudos de sistemas de proteção 
elétrica, estudos de estabilidade de sistemas e estudos de energia reativa. Os nossos 
serviços de engenharia elétrica podem adaptar-se a todo o tipo de instalações de alta e 
média tensão, incluindo as linhas elétricas e as subestações.

Contato: info@applusnorcontrol.com



 
Trabalhamos também na gestão da manutenção, o que inclui a obtenção de registos 
oscilográficos, a deteção de erros de design e de parametrização, a identificação da 
causa originária de falhas/ocorrências e o desenvolvimento de planos preditivos e 
preventivos.
 
Entre as nossas aplicações de software incluem-se TRAZA (um sistema de gestão da 
manutenção para redes/instalações de distribuição), LINZE (um sistema de 
georreferenciação de redes de média tensão) e SIGRID (um sistema integrado de gestão 
para a aplicação das normas industriais e realização das inspeções regulamentares).

Clientes alvo

A assistência técnica elétrica destina-se a qualquer empresa com instalações
/equipamentos elétricos, que necessite de supervisionar os trabalhos de eletricidade 
realizados durante a construção de novas instalações ou já com os equipamentos em 
funcionamento. Podemos, por exemplo, trabalhar com linhas de transporte e 
distribuição, ferrovias (incluindo os comboios de alta velocidade), linhas de metro, etc.

Principais benefícios para o cliente

Ao trabalhar com a Applus+, os nossos clientes poderão:
 

Garantir que cumprem as exigências em matéria de qualidade, prazos e custos dos 
seus projetos.
Reduzir o risco de avarias dos seus equipamentos.
Reduzir os custos de exploração e de manutenção.
Aumentar a fiabilidade das suas instalações.
Detetar com antecedência potenciais problemas e evitar, assim, falhas do sistema. 
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