Circular nº 03/2019
15 de janeiro de 2019

ASSUNTO:

Apoio Associativo na CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS - Apoio personalizado

Caros Associados,

O Departamento Técnico da APIRAC relembra os Associados de que dispõe de um serviço personalizado
de apoio à certificação das empresas na atividade de instalação, manutenção e assistência técnica a
equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, de acordo com os n.º 6, 7 e 8 do
art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 145/2017.

Este processo de apoio personalizado que a APIRAC tem prestado aos seus Associados, através do seu
Departamento Técnico, tem-se pautado por um êxito total de aprovação dos dossiers submetidos à
auditoria da entidade certificadora, quer na habilitação das empresas com a primeira certificação quer a
empresas em fase de acompanhamento da sua certificação.

Este apoio personalizado realiza-se nas instalações das próprias empresas. Respeita sobretudo a aspetos
técnicos como o da organização da listagem de equipamentos de trabalho, sua verificação metrológica,
respetivo registo de controlo de datas de validade e de reparação de avarias, procedimentos internos
para verificação de equipamentos não sujeitos à metrologia legal, definição de tipo, quantidade e
rotulagem de vasilhame, tendo em conta a tipificação dos gases fluorados com que a empresa
normalmente trabalha.

Para este serviço de apoio personalizado às empresas em processo de certificação, estabelecemos a
aplicação de um valor simbólico, correspondendo à intervenção de um dos nossos engenheiros pelo
período de 2 horas, acrescido da respetiva deslocação.

Assim, estamos à disposição dos Associados interessados para apresentação de proposta de serviço de
apoio à certificação.

Com os melhores cumprimentos,
A Direção da APIRAC
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