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Como, em determinados testes, existem
riscos que colocam em perigo as pessoas
e bens anexos aos equipamentos, a SGS
entende que devem ter lugar ações de
mitigação de danos e avaliações prévias
de integridade.
Caso, no decurso de uma inspeção, se
verifiquem situações que levantem
dúvidas sobre a condição de segurança
ou resistência dos equipamentos, o
âmbito dos serviços será alargado
recorrendo a métodos complementares
de análise, designadamente à realização
de ensaios não destrutivos.
LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS SOB
PRESSÃO
A utilização e operação de Equipamentos
Sob Pressão, envolvem geralmente
determinados riscos e obedecem a
regulamentações muito estritas e
específicas. O licenciamento ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 97/2000 é obrigatório,
determinando a necessidade de verificar
periodicamente as condições em que
podem ser efetuados com segurança a
instalação, funcionamento, reparação e
alteração de Equipamentos Sob Pressão.
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SERVIÇOS COMPLETOS E EFICIENTES
A SGS realiza inspeções regulamentares
e ensaios para licenciamento a todo o
tipo de Equipamentos Sob Pressão, que
incluem entre outros
n Recipientes de Ar Comprimido
n Cisternas para transporte de 		
mercadorias perigosas por estrada e
ferrovia
n Autoclaves
n Criogénicos
n JET’s
n Geradores de Vapor 		
n Pipelines
n Válvulas de seccionamento
De acordo com a legislação e com os
procedimentos aplicáveis da SGS, são
verificados os requisitos mínimos
contemplando ações adequadas a cada
equipamento.

Diretiva PED
A Diretiva europeia 97/23/CE designada
por PED (Pressure Equipment Directive)
refere-se à avaliação do sistema de
garantia de qualidade de construtores de
Equipamentos Sob Pressão. A aplicação
da PED é obrigatória a todos os
fabricantes ou produtos sujeitos a
transação comercial e utilização em
empresas europeias.
No âmbito dos serviços da SGS como
ON (Organismo Notificado) para diretiva
PED, é de destacar a postura de parceria
em que decorre a avaliação da correta e
completa implementação do sistema de
garantia da Qualidade. Até porque a SGS
apoia as empresas na interpretação na
forma prevista pela PED.
BENEFÍCIOS
O objetivo da SGS é promover o
licenciamento de Equipamentos Sob
Pressão tendo em conta o cumprimento
dos requisitos legais e normas aplicáveis
em termos de qualidade, segurança e
respeitando ao máximo o meio ambiente.
Os serviços para licenciamento de
Equipamentos Sob Pressão prestados
pela SGS são completos, exigentes e
fidedignos pois são realizados por
técnicos devidamente qualificados que
partilham da experiência internacional do
Grupo SGS.

Para alcançar as maiores vantagens
competitivas e mais-valias para os
nossos clientes, damos máxima
prioridade à formação dos nossos
técnicos. Combinando a experiência dos
técnicos com as melhores qualificações
e com a mais recente tecnologia, a SGS
é o seu parceiro de excelência para o
licenciamento de Equipamentos Sob
Pressão.
Com os conhecimentos e experiência
técnica da SGS, os serviços para
licenciamento de Equipamentos Sob
Pressão oferecem às empresas
qualidade adicional, redução de custos e
uma visível melhoria na segurança, para
equipamentos novos ou já existentes.
TRABALHAR COM A SGS SIGNIFICA
n Total cobertura nacional (Continente e
Ilhas)
n Reconhecimento internacional dos
Certificados SGS
n Know-how internacional
n Rede mundial de laboratórios 		
acreditados
n Técnicos altamente qualificados
n Rapidez e eficiência dos processos
n Acompanhamento constante e 		
personalizado
n Soluções idealizadas à medida de 		
cada Organização
COMECE HOJE
Os nossos Gestores de Clientes estão à
sua disposição para esclarecer e
responder a quaisquer dúvidas e
questões.

Contacte-nos e solicite uma proposta!

SGS PORTUGAL
T +351 707 200 747*
F +351 707 200 329
pt.info@sgs.com
www.pt.sgs.com
*seg. a sex. das 9h às 18h

