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EQUIPREV – EQUIPE DE PREVENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA 

Apresentação 

A EQUIPREV foi fundada em 2 de Fevereiro de 2012 pelo seu sócio Américo Soares 

Moutinho. Labora na área do Grande Porto, tendo sede na Travessa da Arribela Lote 4, freguesia 

de Vilar e Mosteiró, concelho de Vila do Conde. Atualmente tem um capital social de € 50.000,00 

inteiramente realizado  

A EQUIPREV surge no mercado com o objeto social de “Fabricação de peças, 

componentes, estruturas e construções metálicas. Reparação e manutenção de máquinas, 

equipamentos e produtos metálicos”, visando responder às necessidades das empresas, que 

recorrem à subcontratação de serviços de manutenção, de uma forma eficiente com 

profissionalismo e competência. 

Fazemos reparação e manutenção de máquinas, equipamentos industriais e produtos 

metálicos. Temos valência na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. 

Prestamos serviços de outsourcing especializado, colocando os nossos técnicos ao serviço das 

empresas. 

Por forma a sustentar a nossa estratégia de crescimento, implementamos processos e 

metodologias de gestão tendo obtido Certificação de Qualidade segundo a norma ISO9001. 

Processo este que nos permite acompanhar a evolução que se tem verificado na atividade 

em que laboramos – a Manutenção de Equipamentos Industriais. 

 

 A Equiprev está  em processo de grande ampliação das suas instalações fisicas, passando 

de uma área de 800m2 para cerca de 3000m2. Está em franco crescimento de volume de 

negócios, quer pela relação com novos clientes quer pela confiança de mais trabalhos e de maior 

volume pelos clientes já em carteira. Está em processo continuo de reforço de equipas e renovação 

dos equipamentos. Possui grande aposta na formação, especialização e profissionalização dos 

seus colaboradores, que abarcam já basta experiência. 

mailto:geral@equiprev.com


 

EQUIPREV – Equipe de Prevenção Unipessoal, Lda 
Lugar da Arribela. LT4 – Mosteiró | 4485-922 Vila do Conde 

Tlf: 220 973 031 | Email: geral@equiprev.com 
Cap. Social. 50.000 € | Registada na C.R.C. Vila do Conde | NIPC: 510 163 190  

 

Tudo isto são factores que revelam a nossa capacidade de resposta cada vez mais eficaz junto 

de novos clientes. 

A generalidade das empresas tendem a especializar-se no seu ramo de atividade recorrendo, cada 

vez mais, à subcontratação de serviços. A Equiprev, consciente desta necessidade, orientou o seu 

núcleo de ação no sentido de organizar os seus recursos e logistica interna para responder às 

necessidades dos clientes de uma forma eficiente e sobretudo fazer com que o cliente não 

despenda demasiada “energia” a monitorizar os trabalhos que nos são confiados.  

Sabemos que a qualidade de trabalho no terreno é essencial. Mas, não menos importante, 

é a envolvência e o feedback destes mesmos trabalhos.  

Portanto, faz parte dos nossos serviços supervisionar os trabalhos bem como fazer um 

follow-up desta realização, através do canal de comunicação mais conveniente para o cliente. 

A estratégia da Equiprev passa efetivamente por apostar num serviço de excelência, de qualidade 

e diferenciação, com atendimento personalizado e permanente. É nossa missão consolidar e 

enriquecer a atual carteira de clientes com base na confiança e satisfação do cliente 

 

 

Américo Moutinho 

Sócio Gerente 
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