
Serviços de mineração

O Grupo Applus+ disponibiliza serviços de consultoria em matéria de engenharia de 
minas e seleção de pessoal técnico qualificado reconhecidos internacionalmente no 
setor. O trabalho com os nossos funcionários, subcontratados e clientes é um exemplo 
da adoção das melhores práticas internacionais em matéria de segurança no trabalho.

A NOSSA SOLUÇÃO

Prestamos uma gama completa de serviços de seleção de pessoal técnico especializado, 
inspeção técnica e equipamento para a indústria da mineração e esforçamo-nos 
continuamente por desenvolver e melhorar os nossos serviços com o objetivo de nos 
tornarmos o parceiro de eleição da indústria da engenharia de minas em todo o mundo.
 
A Applus+ celebrou inúmeros contratos de longa duração e estabeleceu valiosas 
relações com muitas das empresas mais reputadas do mundo em projetos de mineração 
grandes e pequenos. Somos conhecidos pela qualidade dos nossos serviços e pelas 
nossas relações sólidas com os clientes e sabemos que as necessidades de qualquer 
empresa podem mudar ao longo do tempo.
 
Disponibilizamos os nossos serviços de supervisão e controlo de qualidade numa vasta 
gama de atividades no campo da mineração. Os serviços podem ser utilizados 
individualmente ou agrupados numa solução integrada de gestão de qualidade do 
projeto.
 
Na Applus+ dispomos de especialistas em inspeção, ensaios, controlo de segurança, 
inspeção regulamentar dos equipamentos e garantia de qualidade dos projetos e, por 
conseguinte, conseguimos integrar a gestão da qualidade e da segurança da construção 
num único âmbito de gestão com excelentes resultados.
 

Contato: info@applusnorcontrol.com



A Applus+ disponibiliza sistemas integrados de gestão de ativos e extensão da vida útil 
de instalações industriais e estruturas terrestres e marítimas em todo o mundo. Além 
disso, podemos ajudar o cliente nas deslocações de pessoal técnico especializado por 
todo o mundo, tratando de vistos de trabalho e gerindo as viagens.
 

Clientes alvo

 

Principais benefícios para o cliente

As vantagens em contratar os serviços de mineração da Applus+ são as seguintes:

Pessoal multidisciplinar com vasta experiência em mineração, energias renováveis 
e construção.
Relações sólidas com o cliente e conhecimento das suas necessidades técnicas e 
de mão-de-obra.
Alianças estratégicas com outras organizações que nos proporcionam uma valiosa 
vantagem no competitivo mercado internacional.
Cumprimento das normas ISO reconhecidas em todo o mundo.
Comunicação com uma única pessoa de contacto, que irá garantir a qualidade 
geral do serviço.
Adoção das melhores práticas internacionais.
Disponibilização de pessoal com carácter de colaboradores subcontratados ou 
trabalhadores a cargo do cliente.
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