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Controlo Técnico da Qualidade

DESAFIO
Cada vez mais e com maior intensidade, a sociedade exige aos Promotores e Empresas 
melhor controlo dos seus produtos e serviços, assegurando ao construtor e utilizador a 
cobertura de possíveis sinistros.  
Neste âmbito, o Bureau Veritas presta serviços como Organismo de Controlo Técnico (OCT) 
e tem como objectivos garantir a qualidade da obra e informar as companhias seguradoras 
sobre os riscos presentes na cobertura do seguro decenal. A inspecção por uma terceira 
parte independente proporciona uma mais-valia na análise dos riscos técnicos e valor 
acrescentado para o seu negócio, minimizando custos futuros referentes a sinistros. 

PORQUÊ ESCOLHER O BUREAU VERITAS?

Demonstre o compromisso com a qualidade da obra 

SOLUÇÃO
O que é o controlo técnico da qualidade? 
É o acompanhamento de uma obra desde a revisão do projecto à sua conclusão, assegu-
rando o cumprimento legal e a qualidade em todas as fases do projecto. Este serviço está 
associado a um seguro decenal, obrigatório em diversos países da Europa e brevemente 
em Portugal, que garante às seguradoras um parecer em caso de sinistro. 

Quais são os benefícios-chave? 
n Maior protecção aos utilizadores; 
n Cumprimento legal e cobertura de riscos estruturais; 
n Garantia da qualidade da obra por uma entidade independente; 
n Maior flexibilidade e adaptação às necessidades.

n Experiência
Fundado em 1828, o Bureau Veritas é líder mundial  
na prestação de serviços nas áreas da qualidade, 
saúde e segurança, ambiente e responsabili-
dade social. Dispomos de conhecimento técnico 
e equi pas locais altamente qualificadas. 
n Reconhecimento  
Entidade reconhecida pelas empresas segura-
doras como prestadora de serviços de controlo 
técnico com a máxima qualificação em todo o 
tipo de obras. 

SERVIÇOS RELACIONADOS

Para além do Controlo Técnico de Quali-
dade, o Bureau Veritas presta uma ampla 
gama de serviços relacionados como: 
n Assessoria técnica na construção 
n Peritagens e auditorias técnicas 
n Gestão de projectos 
n Estudo de patologias 
n Segurança em obra 
n Technical Due Diligence 
n Certificação energética de edifícios 
n  Construção sustentável  

(LEED, BREEAM, GREEN RATING) 
n Acústica



n Rede Internacional  
Estamos presentes em 140 países. A nossa rede internacional permite aos nossos cli-
entes beneficiarem de uma dupla vantagem: experiência internacional combinada com o  
conhecimento das realidades e conjunturas locais. 
n Serviço customizado
O Bureau Veritas disponibiliza equipas técnicas altamente qualificadas e adaptadas às 
necessidades de cada Cliente. Garantindo um serviço personalizado de acordo com as 
especificidades levantadas. 

A NOSSA METODOLOGIA  
n Análise do estudo geotécnico
Verificar a adequação do terreno e edifício.  
n Verificação das estruturas 
Através da avaliação do cálculo da estabilidade e do estudo dos aspectos que afectam  
a estrutura do edifício, fachadas, etc. 
n Verificação do projecto 
Através da avaliação dos detalhes construtivos relacionados com a estanquidade do edifício.
n Seguimento da obra 
Verificar a adequação da execução do projecto e comprovar a adequação dos testes  
e ensaios exigidos.  
n Elaboração dos Relatórios 
O Bureau Veritas emite um relatório com a descrição dos riscos detectados, com o objectivo 
de corrigir falhas existentes. 

QUESTÕES MAIS FREQUENTES 
Qual o âmbito dos serviços do Bureau Veritas e a quem se destinam? 
O Bureau Veritas presta um serviço de acordo com 
a metodologia exigida pelas seguradoras que ofere-
cem a responsabilidade decenal. 
No entanto, pela experiência adquirida ao longo 
dos anos, prestamos este serviço em países onde o 
seguro decenal ainda não é obrigatório, como Por-
tugal. As empresas que conhecem as vantagens 
dos nossos serviços confiam ao Bureau Veritas o 
Controlo Técnico mesmo que de forma voluntária.  
O nosso público são os promotores imobiliários e 
profissionais do sector, como arquitectos, etc.

ALGUMAS  REFERÊNCIAS

No âmbito dos serviços de Controlo 
Técnico, o Bureau Veritas conquistou a 
confiança de várias empresas, entre elas:
n Carrefour
n Neinver
n Auchan

CONTACTOS
Telefone: + 707 200 542 
E-mail: info@pt.bureauveritas.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES
visite: www.bureauveritas.pt
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10 DELEGAÇÕES 
Lisboa: +351 217 100 900
Porto: +351 223 771 970 
Aveiro: +351 234 382 691 
Leiria: +351 244 815 423 
Sines: +351 269 630 745 
Lagoa: +351 282 343 152


