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QUEM SOMOS



Empresa de referência no negócio da manutenção em Portugal


resultado da fusão entre as sociedades ATM – Assistência Total e Manutenção e Efacec – SMA
(Serviços de Manutenção e Assistência), concretizada em março de 2016



Excelência operacional e equipas altamente qualificadas



Oferta alargada de serviços nos domínios da eletricidade, mecânica, frio industrial, eletrónica
médica e industrial, instrumentação, automação, pneumática ou hidráulica



381 colaboradores


média de idades 43,4



antiguidade média 10,4 anos



escolaridade média 11,7 anos



Vendas de 33,4 M€ e EBITDA de 1,2 M€ (final de 2015)



Detida em partes iguais pelos grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves
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MISSÃO E VISÃO

MISSÃO
Ser um operador de manutenção de referência no mercado ibérico, operando principalmente nos
segmentos de indústria, energia, saúde e terciário, privilegiando o estabelecimento de parcerias
duradouras, baseadas na confiança mútua, sustentabilidade e criação de valor.

VISÃO
Ser o parceiro preferencial nos mercados onde atua, na concretização de soluções de manutenção
inovadoras e diferenciadas.
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A NOSSA ESTRATÉGIA



A ATM Manutenção Total tem uma estratégia de atuação com soluções de manutenção verdadeiramente
inovadoras proporcionando uma oferta integrada de serviços nos vários segmentos em que desenvolve
a sua atividade.



A ATM Manutenção Total tem como objetivo ser o parceiro preferencial no mercado, posicionando-se na
cadeia de valor dos clientes, como um elo da criação de valor, assegurando uma política adequada de
gestão de ativos, maximizando o ciclo de vida de sistemas e equipamentos.



Maximizar a fiabilidade, disponibilidade e durabilidade, eficiência e produtividade de equipamentos e
sistemas são os pilares fundamentais da estratégia de atuação da ATM Manutenção Total, tendo sempre
presente os aspetos de proteção ambiental e segurança de pessoas e bens.

Soluções de manutenção inovadoras

5

A NOSSA ABORDAGEM AO MERCADO



Contratos de resultados



Equipas flexíveis



Manutenção proativa



Soluções inovadoras



Criação de valor

Outsourcing de pacotes de serviços com desenvolvimento de parcerias
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A NOSSA OFERTA INOVADORA


A ATM Manutenção Total tem oferta baseada na diferenciação dos serviços, na competência,
flexibilidade e eficiência das equipas, assegurando uma manutenção proactiva e criação de valor
para o cliente.



Os modelos contratuais da ATM Manutenção Total são sólidos e alinhados com os objetivos de
negócio dos clientes, para além de se traduzirem em modelos de gestão integrados que permitem
um diálogo permanente com o cliente através de um interlocutor único.



Com larga experiência na execução de contratos associados a níveis de serviço, a performance da
ATM Manutenção Total é avaliada por key performance indicators, desempenho e disponibilidade, e
é resultado da aplicação de metodologias de engenharia de manutenção, da otimização de custos e
de uma vasta oferta de competências técnicas.

Criação de valor para o cliente
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PRINCIPAIS ATIVIDADES



Gestão, construção e manutenção de sistemas, instalações técnicas ou equipamentos, nas
vertentes, civil, elétrica, mecânica, instrumentação, ar condicionado e ventilação, redes de fluidos,
redes de águas e efluentes, comunicações e sistemas de informação, de caráter público ou privado



Instalação, manutenção e reparação de equipamentos médicos



Serviços de operação industrial, incluindo, socorro e emergência, na industria e aeroportos



Fabricação e reparação de máquinas



Operação, manutenção e assistência técnica a elevadores e escadas rolantes



Exploração de concessão de serviços e realização de obras públicas ou privadas, podendo participar
em empresas ou associar-se a outras entidades para formar consórcios, agrupamentos
complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse económico
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COMPETÊNCIAS E VALÊNCIAS TÉCNICAS

Competências


Gestão, condução, manutenção e reabilitação de infra-estruturas, instalações técnicas e
equipamentos nas áreas de Energia, Indústria, Transportes, Saúde, Edifícios e Ambiente



Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva



Paragens e Revamping de Unidades Industriais



Auditorias Técnicas



Gestão Energética

Valências técnicas
Eletricidade

Eletrónica industrial

Automação

Mecânica

Eletrónica médica

Pneumática

AVAC e frio industrial

Instrumentação

Hidráulica
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INDÚSTRIA E ENERGIA
 ATM é uma das maiores empresas de manutenção nos segmentos da indústria e da energia em Portugal
 ampla gama de serviços baseados em competências específicas

 Serviço integrado (full service approach) constitui uma oferta de valor acrescentado para o cliente,
garantindo liderança de mercado
 Clientes de referência, bom desempenho nos serviços prestados, níveis elevados de fiabilidade, eficiência
e satisfação
 Forte presença em vários segmentos num mercado fragmentado com concorrentes nacionais e
internacionais
 Oil & Gas, química, cimento, automóvel, farmacêutica, siderúrgicas e aeronáutica

Principais clientes
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SAÚDE E SETOR TERCIÁRIO
 ATM é o operador privado líder em full service no setor da saúde, pública e privada
o Atividades cobrem a instalação de sistemas e equipamentos, manutenção subsequente, auditorias técnicas e soluções de eficiência
energética
o Diferenciação a partir do know-how interno em eletrónica médica e soluções de engenharia específicas para o segmento hospitalar,
incluindo energia, AVAC, automação e instrumentação
o Parcerias tecnológicas visam alargar a oferta em áreas específicas de manutenção, bem como o desenvolvimento de soluções de
engenharia hospitalar

 No setor terciário, o portefólio está focalizado em grandes edifícios, complexos desportivos e infra-estruturas de
comunicações
 ATM desenvolveu também competências específicas no desenvolvimento de outras soluções de engenharia
o Sistemas de refrigeração
o Instalações técnicas associados a radares militares (incluindo a sua manutenção), dispondo de certificação NATO Secret (NSPA)
o Operações de socorro e emergência em aeroportos (Madeira e Porto Santo)

Principais clientes
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QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES

 Norma NP EN ISO 9001:2008



Norma NP 4397:2008 – OHSAS 18001:2007



Norma NP EN ISO 14001:2012



Norma NP 4492:2010

Outras Credenciações







Alvará de construção 45516
CERTIF – Gases Fluorados
ESE – Empresa de serviços energéticos qualificada nível 2
Registo INFARMED para a distribuição por grosso de Dispositivos Médicos
Credenciação NATO Secret
ANPC entidade registada para a instalação e manutenção de produtos e equipamentos de
SCIE

Obrigado.

atmtotal.com

