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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS END

Breve Introdução
Aquando da sua criação, a QualEnd tinha como objectivo o reconhecimento, em
Portugal, pelo seu “Know-how”, capacidade e profissionalismo no campo dos Ensaios
não Destrutivos. Foi com esta linha de pensamento que nos acreditámos como
Laboratórios de Ensaios não Destrutivos pelo referencial normativo NP EN ISO/IEC
17025, que certificamos o nosso Sistema de Qualidade de acordo com a NP EN ISO
9001 e que apostámos na formação e certificação de pessoal em Entidades
reconhecidas para o efeito.
Com o crescimento da QualEnd, tanto em recursos humanos como em meios, surgiu
um novo desafio: manter a operacionalidade constante do parque de equipamentos.
Para tal, tivemos que estabelecer um plano de manutenção tanto preventiva como
correctiva. Com o decorrer dos anos e tendo por base a experiência técnica dos nossos
colaboradores identificámos todas as causas possíveis para o funcionamento
incorrecto dos equipamentos e arranjamos soluções alternativas competitivas.
Após algumas solicitações externas, resolvemos abrir uma linha de produto nova, o
Serviço de Manutenção de Equipamentos END.

Mercado Alvo
Todas as Entidades que disponham de equipamentos END que necessitem de
manutenção.

Metodologia
A nossa Metodologia de Trabalho será a seguinte:
1. Diagnóstico do Problema;
2. Elaboração de Orçamento e Definição de Tempo de Entrega;
3. Execução dos pressupostos do Orçamento;

4. Elaboração de Certificados de Manutenção e Relatório de Trabalho com
recomendações;
5. Elaboração de Historial de Equipamento;
6. Definição de data para revisão.

Campo de Acção
O nosso Campo de Acção incidirá numa primeira fase:
•
•
•
•

Negatoscópios;
Ponteiras e Telecomandos para Gamagrafia (Gammamat, Teletron, Sentinel,
Tech/Ops, etc);
Máquinas de Revelar (à excepção da parte electrónica);
Yokes.

Adicionalmente, a QualEnd está a criar condições para a execução de mudança de
isótopos.
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