
Consultoria e inspeção de projetos de nova 
construção

Os proprietários e os operadores de ativos procuram a máxima qualidade na conceção e 
na construção de novas instalações industriais com a finalidade de alcançar os seus 
objetivos estratégicos. Ao longo do processo, os projetos devem cumprir as normas 
locais e internacionais durante a construção ou a revisão dos ativos e, ao mesmo tempo, 
garantir a manutenção da segurança humana e ambiental num contexto caracterizado 
pelo controlo dos custos. Para tal, é necessária uma profunda competência técnica, 
experiência e conhecimento da legislação pertinente, dos sistemas de garantia e 
controlo da qualidade e das técnicas de ensaios não destrutivos (END).

A NOSSA SOLUÇÃO

A abordagem adotada pela Applus+ RTD para assegurar o ótimo desempenho de um 
ativo abrange o fluxo total de atividade de um projeto, desde a conceção inicial até à 
receção final. Além de prestar assistência a uma grande variedade de projetos de nova 
construção através de serviços-chave de inspeção, o serviço de consultoria da Applus+ 
RTD apresenta oportunidades de aumentar e manter a integridade contínua dos ativos 
do cliente. Disponibilizamos consultoria adaptada às necessidades de cada cliente, com 
vista a melhorar a gestão da integridade dos ativos durante a fase de conceção e 
engenharia de qualquer novo ativo e ajudamos a alcançar uma integridade ótima do 
projeto desde o início. Durante o processo de aprovisionamento disponibilizam-se 
consultas em profundidade e serviços de garantia e controlo da qualidade adaptados às 
necessidades de cada projeto, com a finalidade de estabelecer procedimentos de 
inspeção e END específicos para esse projeto, para além da certificação específica e 
adequada do pessoal.
 

Contato: info@applusnorcontrol.com



A Applus+ RTD realiza análises estatísticas que melhoram a probabilidade de deteção e 
a precisão do trabalho de medição de dimensões. Disponibilizamos também 
aconselhamento em avaliações críticas de engenharia, cálculos de fratura mecânica e 
critérios de rejeição. Garantimos que a atividade de inspeção cumpre todos os requisitos 
do cliente e disponibilizamos a melhor solução e os melhores serviços de inspeção, END 
e serviços prestados por fornecedores, assim como a gestão de serviços subcontratados.
 
O serviço de consultoria e inspeção da Applus+ RTD põe à disposição do cliente 
profissionais altamente qualificados e experientes que são especialistas nas respetivas 
disciplinas. Garantimos uma prestação de serviços flexível e a competência suficiente 
para gerir situações ad hoc. Através da nossa rede mundial de escritórios e de um grupo 
de entidades colaboradoras de confiança, entre as quais figuram empresas de 
engenharia, universidades e outras instituições académicas, a Applus+ pode atuar em 
qualquer continente com a maior prontidão. Fornecemos aos nossos clientes uma 
solução integrada e garantimos que nenhum detalhe fica esquecido, graças ao 
atendimento do cliente por uma única pessoa que dispõe do apoio de toda a nossa 
equipa de especialistas gestores e supervisores de projetos.
 

Clientes alvo

Estes serviços de inspeção e consultoria são prestados durante a fase de construção de 
novos ativos industriais.
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