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QUEM SOMOS

A Seabra Service é uma empresa especializada em serviços de assistência, cujas competências abrangem a manutenção preventiva,
corretiva e condicionada, e assistência técnica às áreas de Frio industrial, Água e Meio Ambiente, Climatização, Engenharia e Construção,
Energia e Comunicações, e Tecnologia Alimentar.

Dá uma resposta integrada e completa para atender às exigências de um mercado global, apresentando a melhor solução a cada desafio,
adequada a necessidades específicas.

Integrada no Grupo Seabra, um grupo empresarial dedicado à engenharia há mais de 65 anos com uma diversificação de serviços em 6
áreas de negócio, a Seabra Service é a marca que melhor representa a forte união e capacidade de sinergia entre todas as diferentes
estruturas dentro desta holding. A sua missão é prestar assistência técnica e manutenção a todos os projetos internos e é uma verdadeira
opção estratégica.

Tem capacidade para prestar um serviço disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, contando com a intervenção atempada de técnicos
qualificados, em Portugal e Angola.



POSICIONAMENTO

VISÃO

Assumirmo-nos como uma referência internacional do ‘saber’, do ‘saber fazer’ e do ‘fazer’, tornando-nos um parceiro estratégico, para

relações de longo prazo com os nossos clientes.

MISSÃO

Procurar sempre de uma forma consistente e inconformada, as melhores e mais inovadoras soluções de engenharia, que garantam aos

nossos Clientes a criação de valor acrescentado para os seus negócios.

VALORES



INTERNACIONAL

A Seabra Service é a marca que melhor representa a forte união e capacidade de sinergia entre todas as diferentes 

estruturas dentro do Grupo Seabra. A sua missão é prestar assistência técnica e manutenção a todos os projetos internos.

Tem capacidade para prestar um serviço disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, contando com a intervenção 

atempada de técnicos qualificados.



ÁREAS FUNCIONAIS

A Seabra Service reúne o conhecimento e a experiência fundamentais para atuar numa grande variedade de setores chave, contando 
com a herança de anos de história de um Grupo empresarial verdadeiramente sólido. Trabalhamos em estreita coordenação com os 
nossos clientes, por acreditar que só assim a solução mais eficaz será encontrada, para cada situação específica.

Somos definidos por elevados padrões de qualidade e de eficácia no trabalho que desenvolvemos e subimos constantemente a 
fasquia dos serviços prestados nesta área. Queremos ser uma referência no mercado e temos os olhos postos na expansão 
internacional.

A manutenção na Seabra Service tem como principais objetivos:

• Manter os equipamentos em condições de pleno funcionamento;
• Prevenir prováveis anomalias ou quebras de funcionamento dos equipamentos;
• Otimizar os processo de manutenção, operação e segurança das máquinas e equipamentos (retrofitting);
• Reduzir as intervenções o menor número possível;
• Reduzir os custos de manutenção.

Para além dos problemas tradicionais, é necessário agora ter também em atenção a economia de energia, a conservação do meio 
ambiente, a renovação dos equipamentos e das instalações, a fiabilidade e eficácia dos processos industriais.



ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO

ÁGUAS INDUSTRIAIS

ÁGUAS RESIDUAIS

PISCINAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER

PROJETO E CONSTRUÇÃO

GESTÃO INTEGRADA DOS TRATAMENTOS

LEGIONELLA

ÁREAS DE ATIVIDADE ÁREAS DE ATIVIDADE

ÁREAS DE ATIVIDADE

 FRIO INDUSTRIAL 

 AR CONDICIONADO

 FACILITIES SERVICES

 ENERGIA E COMUNICAÇÕES

 ÁGUA E MEIO AMBIENTE

 TECNOLOGIA ALIMENTAR



FRIO INDUSTRIAL

FRIO INDUSTRIAL



FRIO INDUSTRIAL

Na área do Frio Industrial, a Seabra Service é responsável pela manutenção, condução global e integral de instalações, sistemas e 

equipamentos, cobrindo um vasto leque de valências técnicas nos seguintes segmentos:

• Carne

• Pescado

• Logística

• Distribuição Alimentar

• Gelo

• Bebidas

• Química / Farmacêutica

• Laticínios

• Hortofrutícolas.



AR CONDICIONADO



AR CONDICIONADO

A Seabra Service é responsável pela manutenção, condução global e integral de instalações, sistemas e equipamentos, cobrindo um vasto 

leque de valências técnicas nos seguintes segmentos:

• Indústria

• Comércio & Serviços

• Residencial



FACILITIES SERVICES



FACILITIES SERVICES

Assumimos a responsabilidade quer do fornecimento dos serviços contratados, quer da sua gestão e controlo.

Adicionamos valor, através de soluções de serviços integrados.

Fornecemos um conjunto de serviços com técnicos especializados, cujo profissionalismo e sinergias, permitem manter e melhorar o valor

dos ativos dos clientes, otimizando os seus custos operacionais e libertando o cliente para se focar no seu negócio nuclear.

Manutenção / Condução Global e Integral de instalações, sistemas e equipamentos, cobrindo as várias valências técnicas:

• Manutenção Integral de Instalações e Equipamentos

• Gestão de contratos de entidades terceiras

• Condução de instalações

• Valências diferenciadas.



ENERGIA E COMUNICAÇÕES



ENERGIA E COMUNICAÇÕES

Na área da Energia e Comunicações, a Seabra Service é responsável pela manutenção, condução global e integral de instalações,

sistemas e equipamentos, cobrindo um vasto leque de valências técnicas nos seguintes segmentos:

• Produção de Energia

• Instalações de AT e MAT

• Instalações de MT e BT

• Trabalhos em Tensão

• Execução de Projetos

• Telecomunicações

• Segurança em Edifícios

• Consultoria Técnica



ÁGUA E MEIO AMBIENTE



ÁGUA E MEIO AMBIENTE

A Seabra Service é responsável pela manutenção, condução global e integral de instalações, sistemas e equipamentos, cobrindo um 

vasto leque de valências técnicas nos seguintes segmentos:

• Águas de Consumo Humano

• Águas Industriais

• Águas Residuais

• Piscinas e Equipamentos de Lazer

• Projeto e Construção

• Gestão Integrada dos Tratamentos

• Legionella



TECNOLOGIA ALIMENTAR



TECNOLOGIA ALIMENTAR

Na área da Tecnologia Alimentar, a Seabra Service é responsável pela manutenção, condução global e integral de instalações,

sistemas e equipamentos, cobrindo um vasto leque de valências técnicas nos seguintes segmentos:

• Carne

• Frutas & Vegetais

• Laticínios

• Pescado



SERVIÇOS



MANUTENÇÃO

A Seabra Service trabalha em estreita coordenação com os seus clientes, por acreditar que só assim a solução mais eficaz será

encontrada, para cada situação específica. Para assegurar um serviço de qualidade e de valor, vamos mais longe, usamos a melhor

tecnologia, confiamos nos nossos melhores especialistas.

• MANUTENÇÃO PREVENTIVA

• MANUTENÇÃO PREDITIVA

• MANUTENÇÃO DETETIVA

• TPM – MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL

A Seabra Service vai de encontro aos seus objectivos:

• Mantém os equipamentos em condições de pleno funcionamento

• Previne prováveis anomalias ou quebras de funcionamento dos equipamentos

• Otimiza os processos de manutenção, operação e segurança das máquinas e equipamentos (Retrofitting)

• Reduz as intervenções o menor número possível

• Reduz os custos de manutenção.

Para além dos seus problemas tradicionais, é necessário agora ter em atenção a eficiência energética, a perseveração do meio

ambiente, a renovação dos equipamentos e das instalações, a fiabilidade e eficácia dos processos industriais.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Somos responsáveis pela manutenção e condução global e integral de instalações, sistemas e equipamentos, cobrindo um grande

leque de valências técnicas.

As intervenções de assistência técnica acontecem quando:

• O equipamento apresentar defeito, então realiza-se a reparação
• Pouco eficaz, atua-se aquando da anomalia
• A reparação não é planeada antecipadamente
• Existe perda de produtividade
• Disponibilidade imediata de pessoal
• Há necessidade de serviços especiais – Técnicos experientes e especializados
• Há necessidade imediata de peças
• Alto custo do serviço de reparação.

As nossas VALÊNCIAS TÉCNICAS centram-se em:

• REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
• ELETRICIDADE
• AVAC – AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO
• SISTEMAS DE SEGURANÇA – DETEÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, CO, INTRUSÃO, CONTROLE DE ACESSOS E

CCTV
• EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA
• AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO
• ELECTROMECÂNICA E MECÂNICA GERAL
• HIDROMECÂNICA
• MANUTENÇÃO GERAL



CLIENTES DE REFERÊNCIA



CONTACTOS

Portugal

Rua Horta dos Bacelos, Lt 18, 3º 
Andar
2690-390 Santa Iria de Azóia
Portugal
Tel: +351 219 533 130
Fax: +351 219 533 131
GPS: 38.840245, -9.081377

Rua Heróis de África, 490-Frt.
4450-687 Leça da Palmeira -
Porto
Portugal
Tel: +351.229.964400
Fax: +351. 229.964400
GPS: 41.19122,-8.69954

Rua do Paiol, 5
9500-231 Ponta Delgada -
Açores
Portugal
Tel: +351 296 284 120
Fax: +351 296 285 154
GPS: 37.74650,-25.68167

Angola

Belas Business Park, nº601 Esq
Edifício Cabinda – Talatona
Luanda – Angola
Tel: +244 222 016 611
Fax: +244 222 016 618
GPS: -8.919669, 13.188744

Venezuela

Zona Industrial Municipal Norte
Av. Este-Oeste Nº5, Edificio IOI
Valencia – Edo. Carabobo – Venezuela
Tel: +58 241 8326530
GPS: 10.20468,-67.898973

info@seabraservice.seabraglobal.com

www.seabraservice.seabraglobal.com


