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Due Diligence 

Em que consiste?

Técnica

\ A Due Diligence Técnica consiste tipicamente numa auditoria 

às instalações especiais, estruturas e envolvente de um 

edifício, instalação industrial ou outra infra-estrutura.

\ Este processo pode envolver a mobilização de um conjunto de 

especialidades: arquitectura, engenharia civil, engenharia 

mecânica, engenharia electrotécnica e segurança.

\ A Due Diligence é uma ferramenta útil na caracterização 

sumária, mas abrangente e objectiva, do estado de um imóvel 

nas suas várias vertentes.

\ A Due Diligence pretende avaliar a conformidade da  instalação 

face à legislação vigente, identificar problemas  de operação 

e/ou conservação de equipamentos e sistemas, assim como 

apontar e prever eventuais investimentos necessários quer 

para o cumprimento de requisitos legais, quer para a opera-

cionalidade das instalações especiais.

\  Outra faceta da Due Diligence relaciona-se 

com a avaliação da manutenção a que a 

infra-estrutura e os seus vários sistemas 

são sujeitos. Os serviços desenvolvem-se 

numa perspectiva de auditoria aos procedi-

mentos de manutenção, inspecção dos 

equipamentos e realização de ensaios 

específicos, integrando vários sistemas 

associados. 
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Como se desenvolve?        
A Due Diligence Técnica tem por base:

A análise da documentação técnica da instalação -
- projectos de especialidades e telas finais;

A confirmação local dos factores relevantes;

A avaliação do estado de operacionalidade 
e conservação dos vários sistemas e equipamentos, 
assim como a identificação dos defeitos e patologias 
de construção existentes;

Avaliação dos serviços de manutenção, pela 
verificação documental e inspecção.

\ O resultado é um relatório descritivo da instalação 

existente, quer do ponto de vista construtivo, quer do 

ponto de vista das instalações de AVAC, rede eléctrica, 

telecomunicações, sistemas de segurança e redes 

de águas e esgotos. Ao nível da operacionalidade apre-

senta-se o estado geral da instalação, detalhando 

constragimentos para o perfeito funcionamento dos 

vários sistemas. Como ferramenta para avaliação 

global da instalação, o relatório enumera eventuais 

investimentos a considerar.

As vantagens de uma Due Diligence Técnica são:

Antecipar e programar a execução das acções 

com vista à correcção de patologias;

Indicação das acções para melhoria da performance 

de funcionamento dos equipamentos, para uma 

maior satisfação dos utentes;

Valorização do activo.

Quais as vantagens?        
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Porquê a PLM?
\ Grupo internacional

\ Empresa local com mais de 170 técnicos

\ Cobertura geográfica a nível Nacional

\ Equipas experientes e com know-how

\ Mais de 25 anos de experiência local

\ Metodologia comprovada a nível

  Internacional
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