
O tempo e a e�cácia
das primeiras atividades depende
integralmente do estado e avaliação do sinistro.

- Tem soluções inovadoras que lhe 
permitem Gerir e Limitar danos 
materiais nas estruturas e conteú-
dos dos Edifícios de Habitação e 
Indústria, causados por situações 
imprevisíveis, tais como incêndios 
ou inundações.

- Elabora planos de emergência 
procedendo à reabilitação, in- 
tervindo no salvamento, desconta-
minação, reparação, recuperação e 
substituição de materiais dani�ca-
dos.

- Repõe as condições anteriores ao 
acidente, de forma rápida, e�ciente 
e segura das estruturas e conteú-
dos dani�cados.

- Um Sinistro independentemente 
da sua natureza cria sempre um 
grande desconforto quer seja na 
área Doméstica ou Industrial.

- Após um sinistro de incêndio ou 
alagamento é crucial que os 
proprietários retomem o seu 
quotidiano o mais rápido possível, 
con�ando num especialista que 
garanta a descontaminação e 
salubridade do ambiente em causa.

- Nas Empresas o sinistro pode 
comprometer seriamente a sua 
continuidade.

- Por esta razão é essencial con�ar 
numa resposta pro�ssional que 
possa intervir rapidamente, imple-
mentando todas as medidas neces-
sárias à contenção dos danos 
garantindo a sua recuperação.

- A imediata intervenção não só 
pode reduzir diretamente o danos, 
mas também limitar a incidência e 
o tempo de execução das ativida-
des sucessivas, minimizando custos 
e danos indiretos, muitas vezes não 
assegurados.

 INTERVENÇÃO E SEGURANÇA

Aplicação das medidas necessárias de forma a garantir a segurança dos 
bens e áreas dani�cadas, evitando o agravamento e exposição a novos 
danos.

- Recolha de Água, Fluídos e Agentes Contaminantes, 

- Proteção de Conteúdos e Estruturas, 

- Isolamento Temporário de Telhados ou Coberturas, 

- Embalamento, Transporte e Armazenamento Temporário de Bens Materiais,

SALVAMENTO

Conjunto de ações com recurso a tecnologias que bloqueiam a ação de 
degradação, corrosão e agravamento de danos desencadeados pelo 
Sinistro.

- Stop Corrosão, 

- Desumidi�cação, 

- Secagem controlada.

DEMOLIÇÃO E RECICLAGEM

Consiste em remover todo o tipo de materiais não recuperáveis, in�amá-
veis, cancerígenos e posterior tratamento em local adequado.

- Demolição de Estruturas e Instalações,

- Remoção de Bens e Materiais, 

- Remoção de Escombros, 

- Transporte e Tratamento de Resíduos.

RECUPERAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO:

É todo o processo desenvolvido através de agentes químicos e técnicas 
adequadas visando a retoma da sua aparência inicial e funcionalidade, 
garantindo o seu uso con�ável ao longo do tempo.

- Descontaminação de Estruturas e Edifícios, 

- Saneamento de Bens Materiais e Conteúdos, 

- Neutralização de Odores, 

- Recuperação de Documentos, Pinturas, Livros, 

- Encapsulamento de Materiais em Amianto e Contaminados, 

- Reabilitação de Redes Elétricas, Esgotos e AVAC.

RECUPERAÇÃO ELECTRÓNICA E MECÂNICA:

Conjunto de intervenções, destinadas a restituir a normalidade e funciona-
mento dos equipamentos e máquinas.

- Recuperação de Dados Informáticos, 

- Recuperação de Máquinas Hidráulicas e Mecânicas, 

- Recuperação de Quadros Elétricos de Alta, Média e Baixa Tensão, 

- Recuperação de Equipamentos Eletrónicos e Elétricos, 

- Recuperação de Instalações Eólicas e Fotovoltaicas,

- Recuperação de Linhas de Produção Industriais.

REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO:

Trabalhos necessários de Reabilitação e Restauro do Edifício após um 
Sinistro.

- Diagnóstico Estrutural e Engenharia, 

- Consolidação e Reforço de Estruturas, 

- Reconstrução de Edifícios, Coberturas e Telhados, 

- Impermeabilização, 

- Obras de Acabamento de Construção Civil.

(Revestimentos, Pavimentos, Alvenaria, Pintura, Eletricidade, Serralharias, 

Carpintaria, Etc.)

o nosso compromisso

- Intervenção em 24 horas após 
contacto,

- Orçamentação gratuita e Porme-
norizada.

- Equipa Técnica com elevada 
competência para lidar com todos 
os tipos de danos causados por 
incêndio ou alagamento.

- Intervenção diferenciada de 
acordo com o tipo de danos 
existente,

- Reparação de qualquer tipo de 
sinistro no mais curto espaço de 
tempo.

Todas as grandes empresas nascem 
de uma inspiração.

Vai de encontro às necessidades 
das pessoas, empresas e institui-
ções quando um imprevisto dani�-
ca e põe em perigo a sua casa, o seu 
negócio o seu trabalho.

E faz isso disponibilizando pronta-
mente às Companhias de Seguros, 
Gabinetes de Peritagem, Peritos e 
Particulares, toda a sua experiência 
e cultura de inovação, empenho e 
pro�ssionalismo, 24 horas por dia, 
porque os inconvenientes como se 
sabe nunca são anunciados.

Proporcionamos 
novas soluções para gestão e limitação
de danos causados pelos Sinistros.
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