
Avaliação da integridade de instalações

Na Applus+, a avaliação da integridade de instalações combina os nossos avançados 
conhecimentos industriais e a nossa experiência com técnicas inovadoras de análise e 
inspeção para se conseguir uma maior probabilidade de deteção, o que por sua vez 
reduz os incidentes e as interrupções das operações.

A NOSSA SOLUÇÃO

A avaliação da integridade das instalações da Applus+ é um programa personalizado 
especificamente concebido para reduzir os riscos das operações, as não conformidades 
com a legislação e os incidentes com potenciais consequências negativas para a 
empresa. Estudando as necessidades do cliente e aplicando os princípios da priorização 
de riscos, bem como a inspeção e avaliação dos mecanismos de danos, a Applus+ 
consegue uma elevada probabilidade de deteção e eficiência.
 
Através da avaliação dos requisitos legais regionais e locais é possível identificar 
possíveis incumprimentos da normativa. As avaliações de danos e de idoneidade para o 
serviço aumentam a confiança nas operações e tornam possível levar a cabo as 
reparações durante as paragens planificadas, evitando desta forma as paragens de 
emergência não planificadas, o que aumenta os níveis de produção.
 
A supervisão e o acompanhamento de projetos de nova construção, reparação e 
alteração de recipientes sob pressão, tanques e sistemas de tubagens garantem (e 
documentam) que é alcançado um alto nível de qualidade e que os acordos contratuais 
são cumpridos.
 

Contato: info@applusnorcontrol.com



A nossa avaliação da integridade das instalações proporciona excelentes resultados no 
âmbito da redução de riscos, uma melhoria da eficiência e soluções eficazes de gestão 
de dados. Também proporcionamos sistemas com interfaces de utilizador práticas para 
facilitar aos clientes o acesso à informação e a gestão eficaz das inspeções.
 
O programa de avaliação da integridade das instalações da Applus+ garante que os 
orçamentos de inspeção são utilizados para detetar possíveis problemas e foi concebido 
com o objetivo de reduzir os incidentes e assegurar que o sistema é seguro e cumpre a 
legislação.

Clientes alvo

As indústrias que utilizam programas de avaliação da integridade dos ativos não estão 
limitadas a um setor específico. As metodologias utilizadas em todos estes programas 
ajudam a garantir a operacionalidade e a segurança dos ativos. Graças à sua ampla 
experiência em múltiplos setores, a Applus+ tem capacidade para desenvolver 
programas personalizados que se adaptam às necessidades específicas dos seus 
clientes, tendo em conta os principais fatores que impulsionam os seus negócios e 
estabelecendo com eles uma relação na qual a Applus+ age como um parceiro 
empresarial e não um mero fornecedor de serviços.

Principais benefícios para o cliente

Entre as vantagens para o cliente proporcionadas pela utilização de um programa 
estratégico de avaliação da integridade dos ativos encontram-se o acesso a informação 
detalhada sobre as suas operações e a ajuda para identificar possíveis incidências, o que 
reduz os potenciais riscos de segurança e os custos imprevistos associados aos tempos 
de inatividade.
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