
	 	

Serviços de certificação e inspeção

_	 Estações	de	Tratamento	de	Resíduos		
	 Sólidos	Urbanos	(RSU).
_	 Centrais	Térmicas.
_	 Centrais	de	Ciclo	Combinado.
_	 Parques	Eólicos.
_	 Centrais	Nucleares
_	 Plantas	Químicas,	Petroquímicas	e		
	 Refinarias.
_	 Plantas	de	Laminagem	e	Acearias.
_	 Plantas	Frigoríficas	e	Túneis	de		 	
	 Congelação
_	 Instalações	“offshore”.
_	 Material	ferroviário.
_	 Exportação	de	projetos	industriais.
_	 Pontes	móveis.
_	 Estruturas	metálicas.

Serviços específicos
_	 Certificação	de	Materiais,	emissão	de		
	 Certificados	3.2	e	Certificação	IBR.
_	 Inspecção	de	soldaduras	e		 	
	 equipamentos		soldados.
_	 Revisão	e	aprovação	de	desenho	e		
	 cálculos	de	recipientes	sob	pressão		
	 (ASME,	BS	5500,	AD	2000	Merkblatter,		
	 EN	13445,	EN	12952,	EN	12953,	ASME	B		
	 31.1,	CODAP,	etc).

_	 Avaliação	de	Fornecedores.
_	 Auditorias	de	Capacidade
_	 Inspecção	em	serviço,	de	equipamentos		
	 e	pessoas.
_	 Certificação	de	Procedimentos	de		
	 Soldadura	e	Soldadores	(WPS,	PQR,		
	 WPQ).
_	 Estabelecimento	de	Programa	de			
	 Pontos	de	Inspeção	(PPI).
_	 Análise	técnica	e	de	qualidade	de		
	 materiais	e	equipamentos.
_	 Avaliação,	aprovação	e	supervisão		
	 de	procedimentos	de	Ensaios	Não		
	 Destrutivos	(END)
_	 Inspeção	de	embarque	e	desembarque.
_	 Certificação	contra	lista	de	Embarque		
	 e	Carta	de	Crédito.
_	 Ativação	e	seguimento	de	progresso.
_	 Consultadoria	em	soldadura
_	 Certificação	de	sistemas	de	qualidade		
	 para	soldadura	(EN3834)
_	 Certificação	de	equipamentos	sob	

pressão	de	acordo	com	normativa	
Europeia	(CE,	PED),	Americana	(ASME),	
Canadense	(CRN,	ABSA),	Japonesa	
(MHLW),	Indiana	(IBR),	Malasia	(DOSH),	
Singapur,	Austrália,	Nova	Zelândia,	
Africa	do	Sul,	etc..	

A	Lloyd’s	Register	trabalha	entorno	de	três	
grandes	áreas:	cumprimento	normativo	e	
regulamentação,	serviços	de	integridade	e	
redução	do	risco,	e	consultoria	técnica.
Os	nossos	serviços	alcançam	todo	o	ciclo	
de	vida	de	um	equipamento,	desde	o	
projeto	até	à	sua	retirada	de	serviço.	
Aplicamos	os	nossos	valores	e	modo	
de	trabalhar	de	maneira	consistente	e	
homogénea	ao	longo	de	toda	a	cadeia	de	
valor.

Garantia desde a fabricação até à Planta

Os	nossos	serviços	de	assistência	técnica	e	
inspeção	de	equipamentos	mecânicos	e	
eletromecânicos	estendem-se	por	todas	as	
etapas	do	produto,	desde	a	sua	fabricação	
em	oficina	até	à	sua	montagem	e	ensaio	
na	instalação	final.	A	nossa	experiência	
demonstra	que	este	sistema	contribui	
na	redução	do	risco,	na	melhoria	da	
segurança	e	na	redução	dos	impactos	
negativos	do	seu	negócio,	em	todo	o	tipo	
de	indústrias:	
_	 Estações	Depuradoras	de	Águas
	 Residuais	(EDAR).
_	 Estações	de	Tratamento	de	Águas		
	 Potáveis	(ETAP).

	_	Estações	de	Dessalinização	de	Água	do		
	 Mar	(IDAM).
_	 Sistema	de	bombagem	e	distribuição	de		
	 água.

Em	torno	do	mundo	mais	de	60.000	clientes,	incluindo	fabricantes,	empresas	de	
engenharia	e	proprietários	de	ativos	contam	habitualmente	com	a	Lloyd’s	Register.	
A	nossa	experiência	abrange	o	projeto,	a	construção	e	instalação	de	equipamentos,	
componentes	e	ativos.	Para	o	que	necessite,	sem	importar	a	dificuldade,	podemos	
ajudá-lo	a	entregar	os	projetos	a	tempo	e	dar	suporte	ao	seu	equipamento	com	
eficiência	e	validade	técnica.	

Trabalhando	juntos	
por	um	mundo	mais	
seguro



adequada	aos	seus	equipamentos	e	ao	seu	
negócio.
_	 Aprovação	de	Materiais.
_	 Exame	de	Desenho.
_	 Exame	de	Tipo.
_	 Aprovação	do	Sistema	de	Qualidade.
_	 Inspeção	de	Produto,	Ensaio	e		 	
	 Certificação.
_	 Aprovação	de	pessoal	de	uniões	e		
	 procedimentos.

Quem somos?

A	Lloyd’s	Register	é	uma	das	empresas	
líder	a	nível	mundial	na	avaliação	de	
instalações,	equipamentos	e	produtos	
de	acordo	com	Normas	regulamentárias	
ou	voluntárias,	especificações	e	códigos	
técnicos	e	esquemas	internacionalmente	
reconhecidos.

Desde	o	projeto	e	nova	construção	até	à	
sua	retirada	de	serviço,	o	nosso	objectivo	
é	oferecer	soluções	de	redução	do	risco	
garantindo	a	segurança,	integridade	
e	funcionamento	dos	ativos	e	sistemas	
durante	todo	o	seu	ciclo	de	vida.

A	reputação	da	Lloyd´s	Register	como	
organismo	independente	foi	sendo	
construída	ao	longo	de	mais	de	250	anos	
de	história.	A	ausência	de	acionistas	
na	nossa	organização,	permite-nos	ser	

independentes	e	imparciais	em	tudo	o	
que	fazemos.	

Nossa presença

A	Lloyd´s	Register	goza	de	uma	
reputação	internacional	e	è	respeitada	
pela	qualidade,	imparcialidade	e	
integridade	da	sua	força	de	trabalho,	
composta	por	mais	de	9.000	pessoas.	Os	
nossos	trabalhadores	estão	suportados	
por	uma	infraestrutura	operacional	
cuidadosamente	desenvolvida,	estando	
presente	em	mais	de	247	escritórios	ao	
longo	de	mais	de	171	países.	

_	 Inspeção	de	Segurança	em		 	
	 Equipamentos	de	Trabalho	(RD	1215).
_	 Certificação	de	fabricação	e	Inspeção
	 Periódica	de	contentores.
_	 Inspeção	de	maquinaria	portuária		
	 (gruas,	carros,	tratores,	plataformas…).
_	 Certificação	de	produto.
_	 Certificação	do	sistema	de	qualidade	de		
	 soldadura	para	o	sector	ferroviário
_	 Agência	de	Inspeção	Autorizada	ASME		
	 para	os	selos	convencionais	e	nucleares		
	 (S,U,	U2,	U3,	N,	NPT,	etc...).
_	 Cursos	de	Formaçao	standard	e		 	
	 formação	à	medida.
_	 Serviços	de	Estações	de	Tratamento	de		
	 Águas	(EDAR,	ETAP,	IDAM):
	 -	 Auditorias	Técnicas	de	Diagnóstico.

	 -	 Auditorias	Técnicas	de	Classificação.

	 -	 “Gap	Análisis”	e	Assistência	Técnica	na		
	 	 exploração	e	manutenção.

	 -	 Acordos	de	formação	com	entidades		
	 	 públicas	e	privadas.

Serviços como Organismo Notificado

A	avaliação	da	conformidade	é	realizada	
por	um	Organismo	Notificado	a	pedido	
do	cliente.	Temos	capacidade	para	cobrir	
todos	os	aspetos	de	qualquer	dos	módulos	
de	avaliação	da	conformidade	com	as	
seguintes	Diretivas	Europeias:

_	 Máquinas	(2006/42/EC).
_	 Interoperabilidade	do	sistema		 	
	 ferroviário	(96/48/CE).
_	 Produtos	da	Construção.	(Regulamento		
	 305/2011).
_	 Equipamentos	sob	Pressão	(97/23/CE).
_	 Equipamentos	sob	Pressão		 	
	 Transportáveis	(2010/35/CE).
_	 Equipamentos	sob	Pressão	Simples		
	 (2009/105/CE).
_	 Atmosferas	Explosivas	(94/9/EC).
_	 Compatibilidade	Eletromagnética
	 (2004/108/EC).

Sabemos	o	importante	que	é	para	o	seu	
negócio	dispor	de	um	serviço	eficiente	de	
avaliação	de	desenho	para	cumprir	prazos.	

Trabalhando	connosco	terá	a	flexibilidade	
para	selecionar	a	combinação	de	módulos	
de	avaliação	da	conformidade	mais	

“Somos	a	maior	Agencia	de	
Inspeção	Autorizada	ASME	
(Sociedade	Americana	de	
Engenheiros	Mecânicos)	
fora	da	América	do	Norte	
e	um	dos	Organismos	
Notificados	mais	reputados	
para	a	Diretiva	de	
Equipamentos	sob	Pressão”
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