
Construção

Apoio ao projeto&construção
On site QA/QC

On site HSE
Supervisão da obra

Supervisão de testes a materiais
Comissionamento e supervisão 

Controlo e inspeções na receção e no fim de garantia

Operação e Manutenção

Inspeções periódicas
Ensaios não destrutivos (NDT)

Saúde e Segurança no trabalho
Monitorizações ambientais

Termografia
Inspeções por drone

Estratégias de manutenção

Gestão de Ativos

Monitorização e avaliação de ativos
Gestão da integridade de ativos

Engenharia de confiabilidade
Otimização de desempenho

Avaliação de extensão e fim de vida

Projeto

Apoio à escolha do local da instalação
Análise e validação de projeto
Análise de cálculos justificativos
Análise e verificação do projeto de fundações

ENERGIA
SOLAR 

Licenciamento

Avaliação de impacto ambiental
Análise de estudos geotécnicos
Suporte para conexão à rede
Apoio ao licenciamento
Avaliação de risco
Análise de retorno

Compras

Apoio em concursos/projetos
Certi�cação de produto (CE, IEC, etc)
Avaliação técnica de fornecedores
Shop inspections (QA/QC)
Expedição

Bureau Veritas - Energia Solar

O setor de energia passa por um momento crucial de transformação, rumo à transição energética. Temos assistido 
a inúmeras inovações relacionadas com fontes renováveis, veículos elétricos e capacidade de armazenamento de 
eletricidade que mudam a forma como produzimos e consumimos energia.
Todas estas transformações irão conduzir-nos a um futuro com baixas emissões de carbono.

A energia solar é hoje uma das principais fontes de energia renováveis utilizadas, com elevado crescimento e que 
requer um alto nível de tecnologia e investimento financeiro.

Neste âmbito, o Bureau Veritas presta serviços em todo o ciclo de vida da produção de energia solar, desde a fase de 
projeto, licenciamento, compras, construção, operação, manutenção e gestão de ativos.

Desafio

Serviços



Clientes do Grupo Bureau Veritas na Energia Solar

Telefone: + 707 200 542  |  E-mail: comercial@bureauveritas.com  |  Visite: www.bureauveritas.pt

Experiência - Fundado em 1828, o Bureau Veritas é líder mundial na prestação de serviços nas 
áreas da qualidade, saúde e segurança, ambiente e responsabilidade social. Dispomos de          
conhecimento técnico e equipas locais altamente qualificadas. 

Reconhecimento - O Bureau Veritas é reconhecido por mais de 40 Organismos de  Acreditação, 
nacionais e internacionais, em todo o mundo e é a única entidade de verificação a dispor de 
certificação ISO 9001 em todas as suas filiais. 

Rede Internacional -  Estamos presentes em 140 países. A nossa rede internacional  permite aos 
nossos clientes beneficiarem de uma dupla vantagem: experiência internacional combinada com 
o conhecimento das realidades e conjunturas locais.

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. 
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