
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 

         M T E,  Lda             Contactos: 
         Rua de Quirás, Nº 498 A          Fernando Campos (Eng) 
         4475-724 Avioso S. Pedro – MAIA       Tm: +351 961720943 
         Tel. + 351 22 986 2316           José Pinto (Eng) 
         e-mail: mte.engenharia@gmail.com       Tm: +351 917774147 

Vocacionada para as 4 áreas a seguir indicadas, a MTE é 
a aposta dum grupo de técnicos e/ou consultores, com 
uma vasta experiência profissional:                            

 
1  Consultadoria                                                          

Oferecemos um serviço, com elevada competência e alto grau 

de profissionalismo, com destaque para os seguintes temas: 

• Gestão pela Qualidade Total 

• Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade  

• SPC - Controlo Estatístico do Processo 

• Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental   

• Higiene e Segurança no Trabalho 

2  Formação                                                                 
 

Principais temas, ministrados de forma personalizada: 

• Qualidade Total 

• Ferramentas da Qualidade 

• SPC - Controlo Estatístico do Processo 

• Técnicas de Análise e Resolução de Problemas  

• Técnicas Integradas de Auditorias 

• Norma NP EN ISO 9001:2008 

• Norma NP EN ISO 14001:2004 

• Norma OHSAS 18001:2007 

• Processo de Excelência 

• TPM – Manutenção Produtiva Total 

• Metrologia e Calibração 

• Gestão da Manutenção Industrial 

• Gestão de Resíduos Industriais 

• Introdução ao Coaching 

• Introdução ao Marketing 

• Gestão Criativa do Tempo 

• Falar em Público 

• Inovação e Empreendedorismo 

• Métodos e Técnicas de Análise Económico-Financeira 

• Gestão de Equipas Comerciais 

• Gestão de Stocks 

3  Engenharia       

O nosso sector de engenharia multidisciplinar está apto 

para executar os seguintes trabalhos: 

• Projecto, fiscalização e apoio à decisão, de: 

-- Instalações eléctricas; 

-- Estruturas e equipamentos mecânicos; 

-- Instalação de equipamentos electromecânicos; 

-- Instalações de tratamento de águas e efluentes; 

-- Instalações de bombagem; 

-- Redes de fluidos. 

• Responsabilidade pela exploração de Instalações 
eléctricas (inscrição na DGE) 

4  Energia e Manutenção Industrial         

A larga experiência adquirida em ambiente industrial, 
permite-nos prestar os seguintes serviços:  

• Estudos e projectos de optimização de consumos 
e custos energéticos 

• Auditorias energéticas 
• CEP – Contratos de performance energética 

• Ensaios de instalações eléctricas de acordo com as 
RTIEBT 

• Análises à qualidade de energia 
• Análises termográficas 
• Gestão e acompanhamento técnico de empreitadas 

de electricidade 
• Apoio à elaboração e implementação de planos de 

manutenção 

• Montagem de instalações de tratamento de 
efluentes 

 
Podem ainda ser disponibilizados, serviços de 
apoio/assistência técnica, engenharia de manutenção e  
execução/montagem de instalações ou equipamentos, 
nas áreas de electricidade, mecânica, automação e 
manutenção industrial.  

M T E 

ACTIVIDADES PRESTADAS POR EMPRESAS ASSOCIADAS:                                                                                                                      

Montagens de instal. eléctricas e de sist. de automação  Medicina, higiene e segurança no trabalho 
 Montagens mecânicas e de redes de fluidos industriais  Selecção e recrutamento de pessoal  
 Tecnologias de informação e comunicação     Sistema de gestão documental 
 Gestão global de resíduos industriais       Controlo e gestão de acessos 
 Eliminação/redução de COV’s         Estudos de viabilidade económico-financeira 
 Gestão administrativa, contabilidade e fiscalidade   Elaboração de candidaturas aos programas de incentivos  
 Apoio jurídico             Consultadoria de gestão  


