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Hoje completamos o primeiro lustro de vida



Estamos de mudança para as novas instalações

A QualEnd completa hoje cinco anos de vida.
Acreditamos que qualquer que seja a actividade o
sucesso surge na conjugação de três factores chave
que pela sua importância nos têm orientado:
Confiança, Competência e Fiabilidade
Estes simbolizam uma forma de vida e permeia todos
os aspectos da relação que mantemos com os nossos
Clientes e todo o nosso percurso tem sido sempre
efectuado dentro destas linhas orientadoras.
A KOCH Portugal foi o nosso primeiro cliente, tendo
acreditado em nós permitindo‐nos desenvolver a
nossa capacidade produtiva.


Os nossos reconhecimentos
Somos uma Entidade Acreditada pelo IPAC, Instituto
Português de Acreditação no referencial NP EN
ISO/IEC 17025:2005, desde 21 de Março de 2006,
como Laboratório de Ensaios Não Destrutivos.

E desde 2008.04.28 que o nosso sistema de gestão da
qualidade está certificado pelo Bureau Veritas
segundo a norma NP EN ISO 9001:2008, nas
vertentes ensaios não destrutivos, inspecção de
qualidade, gestão e fiscalização de obra.
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Notícias QualEnd 2008/2009
A QualEnd está qualificada pela EDF, Électricité de
France, para a realização de ensaios não destrutivos
destinados a Centrais e Submarinos Nucleares tendo
presentemente uma carteira de trabalhos com a
Tuboplan/Boccard que se desenvolverão durante os
próximos dois a três anos.
Como Terceira Parte acompanhámos durante o
segundo semestre de 2008 os trabalhos de
construção do gasoduto de Estarreja/Air Liquide e
estações de pressão para a REN Gasodutos.
Somos um prestador de serviços qualificado pela REN
Gasodutos para o desenvolvimento das actividades
de Fiscalização/Supervisão, Inspecção da Qualidade e
Certificação de Conformidade das suas infra‐
estruturas de gás.
Ao longo dos dois últimos anos temos participado na
construção de navios realizados pela Navalep nos
Estaleiros Navais da Lisnave.

Estamos envolvidos desde Julho de 2008 na
construção da ponte ferroviária sobre o rio Sado em
Alcácer do Sal nas vertentes inspecção de soldadura e
ensaios não destrutivos com actividade em
simultâneo para a Teixeira Duarte, Amal e Electrofer.
Estes trabalhos têm‐se desenvolvido nas instalações
da Amal (Chão Duro e Sines), Electrofer na Marinha
Grande e em estaleiro em Alcácer do Sal.
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Desde Junho de 2008, uma presença diária nos
trabalhos de ensaios não destrutivos nas obras da
Martifer em Oliveira de Frades.
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Iniciámos em Janeiro de 2009 a nossa participação no
projecto Arténius em Sines (unidade destinada à
produção
de
ácido
tereftálico
purificado,
investimento da ordem dos 400 milhões de euros)
com as actividades de QA/QC e Inspecção de
soldadura.
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