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CONTRATOS 
DE MANUTENÇÃO
Desenhados à sua medida.
A nossa equipa é constituída por técnicos qualificados
para as mais diversas áreas da manutenção.
Os contratos podem basear-se em assistência preventiva,
periódica, bem como na mobilização de equipas de manutenção
nas instalações do cliente, de acordo com o tipo e dimensão
da instalação e consoante as suas necessidades.
A ARTmt assegura a implementação e manutenção
de sistemas de Gestão de Qualidade e os recursos
necessários para o desenvolvimento de processos
e melhoria do desempenho global da empresa.

UMA SOLUÇÃO
DE MANUTENÇÃO
EFICAZ E SUSTENTÁVEL,
ASSENTE NUMA
LARGA EXPERIÊNCIA
DOS PROFISSIONAIS
QUE CONSTITUEM
A NOSSA EQUIPA.

UMA SOLUÇÃO
DE MANUTENÇÃO
EFICIENTE E DE CUSTO
JUSTO, ATENTA ÀS
INOVAÇÕES DO SECTOR,
DAS CONDIÇÕES
ECONÓMICAS
DO MERCADO.
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MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO

2.1

MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO
INDUSTRIAL
Manutenção periódica, instalação
e reparação de equipamentos
da indústria, alguns dos quais:
Alinhamentos
Reparação de bombas
Reparação de compressores
Reparação de motores elétricos
Reparação geral em motores diesel
Reparação de grifas e baldes de gruas
Reparação de ventiladores e extractores
Reparação e instalação de sistemas hidráulicos
Reparação e instalação de sistemas pneumáticos
Reparação de centrifugadoras de óleo e combustível
Instalação, reparação e manutenção de grupos hidropressores
I nstalação, reparação e manutenção de bombas
de água pluviais.

2.2

MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO
ELÉTRICA
Trabalhos em eletricidade, da limpeza
das armaduras fluorescentes à instalação
de novas redes elétricas mono e trifásicas.
Soluções de iluminação LED, com o retrofit
Led para baixar o consumo elétrico do seu
espaço comercial, sem alteraração
dos equipamentos existentes.
Iluminação LED
Retrofit LED
L impeza e revitalização de armaduras
fluorescentes
Instalação e substituição de calhas técnicas
Instalação e substituição de cabos elétricos
Instalação e substituição de tomadas mono e trifásicas
Reparação e manutenção de equipamentos de hotelaria

2.3

MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO 
NAVAL
Manutenção periódica e reparação
de todos os equipamentos de bordo,
alguns dos quais:
Alinhamentos
Reparação de bombas
Reparações de GMDSS
Reparação de compressores
Reparação de motores elétricos
Reparação de grifas e baldes de gruas
Reparação geral em motores marítimos
Reparação de ventiladores e extractores
 eparação de linhas de veios,
R
bucins e lemes
Reparação e instalação de sistemas hidráulicos
Reparação e instalação de sistemas pneumáticos
Reparação de centrifugadoras de óleo e combustível

UMA SOLUÇÃO DE
MANUTENÇÃO COM
RIGOR E “KNOW-HOW”,
COM UMA EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR,
CERTIFICADA PARA
RESPONDER NA HORA
E LOCAL NECESSÁRIOS.
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GESTÃO DE NAVIOS
Contratos de gestão técnica integral ou parcial de navios.
Gestão de navios ou frota, abrangendo todos os serviços que maximizam
a eficiência operacional e as condições físicas da embarcação ao longo
de sua vida útil, de acordo com os regulamentos da indústria
e a expectativa dos armadores e operadores.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO:
MOTORES MARÍTIMOS;
COGERAÇÃO E GERADORES
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REPRESENTANTE OFICIAL MAN
A ARTmt é representante oficial MAN para motores marítimos, motores
de cogeração de grupos electrogéneos.
A ARTmt está certificada para prestar serviços de assistência pós-venda,
novas instalações, remotorizações e peças MAN.

CERTIFICAÇÃO 
E QUALIDADE
A ARTmt está em processo
de implementação da certificação
para a qualidade, em conformidade
com a norma ISO9001 certificado pelo
BVQI (Bureau Veritas Quality International)

EFICAZ e
SUSTENTÁVEL,

assente numa larga
experiência dos
profissionais que
constituem a nossa
equipa.

EFICIENTE
e de CUSTO JUSTO,

atenta às inovações
do sector, das condições
económicas
do mercado.

RIGOR
e “KNOW-HOW”,

com uma equipa multidisciplinar,
certificada para responder
na hora e local necessários.
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