
 

 
 

A COSWELD quer ser parceiro integral do seu projeto. 

  

Serralharia Civil 

 

Desde o levantamento da necessidade 

até à implementação da solução 

acompanhamos todo o processo, 

garantindo um serviço completo, 

personalizado, seguro e de excelência. 

Desenvolvemos projetos para os mais 

variados fins dentro do âmbito da 

Serralharia Civil orientada para a 

Industria, Construção Civil e Particulares. 

Fazemos o levantamento de 

necessidades, encontramos as soluções 

adequadas, fazemos a cotação,  a implementação da solução, ocupamo-nos de toda a logística 

necessária e resolvemos as eventuais adversidades, visando sempre a melhor qualidade.  

 

 

Numa outra vertente de atuação 

a COSWELD, oferece soluções integradas 

de soldadura com especial destaque nos 

mercados do Oil & Gas, Produção de 

Energia, Instalação Industrial, Indústria 

Automóvel, Mineiro, Cimento e Papel, 

Aviação, Farmacêutica, Siderúrgias, 

Petroquímica e Refinarias. Temos 

profissionais competentes desde o 

acompanhamento de projecto de grande 

envergadura, planificação, pré-fabrico e 

implementação das soluções assim como um 

vasto quadro de pessoal profissional nas áreas de soldadura e tubistas. 



 
 

• Construção Metalomecânica (pavilhões industriais, 

condutas, silos, tanques, estruturas metálicas) 

• Construção de equipamentos (Filtros, 

transportadores, Máquinas à medida, Peças 

maquinadas, etc) 

• Pre-fabrico e instalação de tubagem industrial em 

diferentes materiais e frentes de especialidades 

(aço ao carbono, aço inoxidável, aços de liga, 

polietileno, etc) 

• Construção de pipelines 

• Montagem de equipamentos. 

• Gestão de projeto. 

 

 

 

Formação 
 

Apostamos forte na constante evolução, formação e 

certificação de profissionais especializados. 

Acreditamos na formação como um dos principais 

fatores de sucesso e destaque da nossa equipa. 

É um dos nossos objetivos formar e certificar 

profissionais competentes na nossa área de 

intervenção, resultando em profissionais melhor 

preparados para a realidade industrial nas áreas de: 

• Soldadura 

• Tubagem e preparação 

• Metal Parts 

• Supervisão 

• Qualidade 

• Segurança no Trabalho 

 

 

 



 
 

 

 

Assistência técnica 

 

Com base na experiência adquirida através dos nosso 

quadro de RH, otimizamos espaços, processos e 

tecnologias, acompanhando cada projeto industrial 

de forma clara e meticulosa. 

• Prestação integral ou parcial de serviços técnicos de 

manutenção em regime de contrato ou de 

intervenção pontual. 

• Contratos de manutenção em regime de Outsourcing. 

• Assistência (sistemas de fluidos, água, gás, serralharia 

civil). 

• Manutenção e reparação em caldeiras, Estações de 

energia, Plataformas Marítimas, construção naval, 

Etc. 

 

 

 

 

Podem visitar-nos em: www.cosweld.pt 
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