


A IMTechnic é uma empresa que possui um quadro 
técnico especializado na área da Engenharia e 
Manutenção Industrial. 
 
Somos especializados na inspecção, auditoria e 
manutenção de estruturas Metálicas. 
 
Equipa técnica certificada para trabalhar na industria 
onshore  e offshore  
 
Habilitados para  executar tarefas em locais de difícil 
acesso e complexidade, os nossos técnicos são 
formados pelo sistema IRATA (Industrial  Rope  Access 
Trade Associaiton). 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 
 

 Inspeção de Soldadura  

 Inspeção utilizando UAV 

 Manutenção Industrial 

 Manutenção de estruturas 

 Manutenção de sistemas e equipamentos 

 
 

INTRODUÇÃO 



 
Para uma manutenção eficaz de estruturas, é 
fundamental conhecer as transformações que os 
materiais sofrem e o que afecta a sua 
durabilidade. 
  
A realização de inspecções, com base num 
conjunto de técnicas e ensaios específicos, 
permite uma avaliação e diagnóstico da situação 
em que se encontra a estrutura, bem ou 
equipamento e apresentar a solução adequada ao 
seu bom funcionamento. 

 

INSPEÇÃO / AUDITORIA 

INSPEÇÕES E ENSAIOS 

              

 Inspeção de soldadura (IIW/EWF)            

 Inspeção de pintura (BGAS/CSWIP)               

 Ensaios não destrutivos (END - Nível 3)              

 Auditorias a sistemas e equipamentos  



INSPECÇÕES UAV 

  
A realização de inspecções, utilizando “UAV´S” (Unmanned Aerial Vehicle), permite uma avaliação e 
diagnóstico da situação em que se encontra a estrutura, bem ou equipamento.  
 
Utilizando tecnologia de ponta nos mais recentes e sofisticados equipamentos lançados no mercado, 
oferecemos um serviço de inspeção remota com recolha de dados que poderão ir desde: 

 

 Vídeo 
 Captação de Imagens fotográficas 
 Captação de imagens térmicas 
 



MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

Temos a experiência, know-how e todas as  ferramentas necessárias para desenvolver os mais variados 
serviços e encontrar  as soluções adequadas para responder às necessidades dos nossos clientes, executamos  
todo o tipo de serviços de  montagem, reparação e protecção de  estruturas metálicas. 

EXECUÇÃO 
  

 Serralharia Mecânica geral 

 Soldadura   

 Preparação de superfícies 

 Revestimentos e pintura  

 Tratamento e proteção anti corrosão 

 Montagem e desmontagem  

 



MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
E EQUIPAMENTOS 

A realização de manutenções periódicas ou 
preventivas a todo o tipo de equipamentos, revela-se 
vital e fundamental na Industria, melhorando a 
segurança e as condições ideais de funcionamento. 
 
Especializados em inspecção, diagnóstico e avaliação 
do estado dos equipamentos, recorremos às 
melhores práticas para uma manutenção eficaz. 
 
 O nosso objetivo é apresentar as técnicas de 
inspeção utilizadas para avaliar e diagnosticar o atual 
estado dos Equipamentos, contribuindo da melhor 
forma para os serviços de manutenção, auxiliando 
nas decisões de reparação ou reposição. 

INSPEÇÕES E ENSAIOS 
  

 Equipamentos de ventilação  

 Sistemas elétricos e iluminação  

 Sistemas de bombagem  

 Sistemas de proteção e combate a incêndios 

 Sistemas de segurança cctv  

 Sistemas anti-queda  

 Sistemas anti-pássaros  



A certificação na técnica de “RIGGING & SLINGING” permite-nos ter conhecimento suficiente para se 
executar uma tarefa, de forma responsável quando se recorre a sistemas e equipamentos de elevação, 
utilizando cordas, cabos, correntes, cadernais, gruas ou outros equipamentos. 
 
Este tipo de sistemas permite-nos apoiar, transportar e movimentar de forma controlada os mais variados 
tipos de equipamentos ou cargas, em ambientes simples ou complexos. 

RIGGING / MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 



SISTEMA DE ACESSO SUSPENSO  

  

QuikDeck® é um Sistema de plataformas modulares suspensas que pode ser montado a partir de poucos 
componentes básicos adequando-se a qualquer formato ou tamanho. 
 
Este sistema  foi especialmente projectado para reduzir os tempos de mão de obra, tornando o trabalho mais 
fácil e eficiente quando comparado com andaime convencional. 
 
Este sistema facilita a manutenção, de fácil montagem quando se encontram desafios de altura, difícil acesso 
ou mesmo instabilidade e restrição ambiental, pode ser aplicado em obras de pontes, viadutos, plataformas, 
unidades industriais, entre outros. 



Telf: +351 215 926 100  
Fax: +351 215 993 683  
Tlm: +351 916583870  
e-mail imtechnic@imtechnic.com 
 

(IIW/EWF) Inspeção de Soldadura -  internationally recognised qualification supported by the European Federation for Welding, Joining and Cutting; 

(CSWIP) Inspeção de pintura -  British Gas Approved Scheme; internationally recognised mark of competence for people engaged in welding and/or 

inspection related jobs in manufacturing, constructing, operating or repairing high integrity welded structures, plant or components; 

(END - Nível 3) Ensaios Não destrutivos – Inspeção Visual, Líquidos Penetrantes, Partículas magnéticas, Ultra Sons, Raio-x 

(IRATA) Acesso por corda Industrial – INDUSTRIAL ROPE ACCESS TRADE ASSOCIATION 

(VCA) - Certificação VCA Básico e VCA Supervisor (Segurança e Saúde no Trabalho) 

(GWO) - Global Wind Organisation 

www.imtechnic.com 

mailto:imtechnic@imtechnic.com
http://www.imtechnic.com/

