


DANOS POR FUGAS DE ÁGUA

PROBLEMAS COM ENTUPIMENTOS

COMPRA E VENDA DE CASA

Alta tecnologia para um trabalho limpo e preciso

Atuamos na prevenção identificando os problemas não visiveis

Preços justos. Não abusamos da sua aflição
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QUEM SOMOS?

A empresa AGEAS REPARA é uma marca ”Além dos Seguros” do Grupo AGEAS Portugal,

criada em Julho de 2019 com o objetivo de providenciar serviços de diagnóstico, assistência

técnica e soluções tecnológicas no âmbito das habitações e comércio.

Atualmente a AGEAS REPARA dispõe de serviços personalizados e

especializados em:

• pesquisa de fugas de agua, humidades e infiltrações;

• visita de inspeção preventiva;

• desentupimentos

• limpeza de caleiras/algerozes e chaminés.

Os serviços AGEAS REPARA estão disponíveis para qualquer

cliente (particular ou empresa) independentemente da sua

seguradora.

Um compromisso em reparar os problemas do cliente
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A NOSSA CULTURA
A nossa identidade e a responsabilidade de representar uma marca de um grande grupo segurador

VALORESMISSÃO VISÃO

Proporcionar uma excelente 

experiência cliente através de 

um serviço de assistência 

relevante, incluindo a 

prevenção

Ser uma marca de confiança 

na resolução e prevenção de 

problemas relacionados com 

CASA, premiando o serviço e 

a interação com o cliente.

Transparência

Pontualidade

Profissionalismo

Compromisso
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O QUE FAZEMOS?

Realizamos serviços de 

diagnóstico da rede de 

abastecimento, escoamento 

e aquecimento central

INSPEÇÃO 
PREVENTIVA

Realizamos serviços de 

manutenção de rede de 

esgotos, chaminés, caleiras 

e algerozes. 

DESENTUPIMENTOS E 
LIMPEZA

Atuamos desde o diagnóstico à resolução

Realizamos serviços 

especializados na deteção 

da origem de fugas de água, 

humidade e infiltrações. 

PESQUISA NÃO 
DESTRUTIVA
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PESQUISA DE FUGAS DE ÁGUA, HUMIDADE E INFILTRAÇÕES 
Trabalho limpo e preciso   ● Pesquisa não-destrutiva   ● Arbitragem em condomínios 

Pesquisa através de técnicas inovadoras com tecnologia de precisão com

entrega de um relatório detalhado com evidências e medição das áreas

afetadas.

Recorremos a equipamentos de última geração que procuram com precisão a

origem dos danos e onde efetuar a reparação, poupando tempo e custos.

Os nossos métodos para detetar a origem do dano sem o agravar:

• Medição de humidade

• Pesquisa termográfica

• Inspeção vídeo

• Teste de pressão

• Rastreamento de tubagens

• Pesquisa eletroacústica

• Pesquisa por corante traçador

• Pesquisa por fumo e gás traçador
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DESENTUPIMENTOS E LIMPEZA DE CALEIRAS/CHAMINÉS
Equipamento com jato de água (alta pressão)   ● Rigor e transparência

Realizamos serviços de manutenção de rede de esgotos, chaminés e algerozes, tais

como:

• Desentupimentos domésticos e empresariais com equipas especializadas e

viaturas equipadas com meios de desentupimento mecanizado e hidro jato:

• Caixas de esgotos e ramais

• Tubagens de escoamento do WC e as prumadas comuns

• tubagens de escoamento da Cozinha e as prumadas comuns

• tubagens de escoamento das águas pluviais (caleiras e algerozes)

• Inspeção vídeo da tubagem com gravação

• Deteção e localização de ruturas e defeitos na tubagem de escoamento;

• Deteção de caixas de esgotos através de vídeo-inspeção e fumo traçador;

• Limpeza de chaminés e lareiras;

• Limpeza de caleiras e algerozes.
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INSPEÇÃO PREVENTIVA
Prevenção  ● Relatório detalhado   ● Recomendações

Diagnóstico com recurso a técnicas inovadoras não destrutivas apoiadas por 

uma elevada tecnologia de precisão, para identificar problemas nas seguintes 

instalações:

• Rede abastecimento de água (fria e quente)

• Rede de escoamento

• Elementos de estanquidade de casas de banho e cozinhas

• Rede de aquecimento central 

A inspeção preventiva, permite detetar possíveis anomalias ou defeitos que 

podem não ser visíveis, quer a nível da rede de abastecimento, aquecimento ou 

escoamento, permitindo atuar antes que aconteça uma eventual rotura ou 

dano.

Toda a inspeção é descriminada num relatório detalhado.
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VANTAGENS AGEAS REPARA
As vantagens em escolher a Ageas Repara para as suas necessidades

Técnicas inovadoras e 

tecnologia de precisão, 

reduzindo as áreas de 

intervenção e reparação

TRABALHO 

LIMPO E PRECISO

Serviço ao abrigo da 

cobertura de danos por 

água da sua apólice de 

seguro, independentemente 

da seguradora

PESQUISA

NÃO-DESTRUTIVA

Descrição das técnicas e 

equipamentos utilizados e 

conclusão/recomendaçõe

s com base na causa-

consequência

RELATÓRIO 

DETALHADO

Parceiro de eleição para 

gestão de condomínio com 

relatório detalhado com 

análise independente

ARBITRAGEM EM

CONDOMÍNIOS

Intervenções pontuais e de 

curta duração e 

disponibilidade 24h para 

desentupimentos. 

INTERVENÇÃO

RÁPIDA
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CASO DE SUCESSO
Deteção de fugas de água com danos visíveis em várias frações do edifício

Com o recurso a um medidor de humidade e a uma câmara térmica verificou-se uma 

significativa redução de humidade nas paredes da área afetada, apesar de ainda se 

verificar alguma.

Posteriormente, com apoio de uma camara, foi encontrada uma fissura nas 

tubagens durante a verificação da cobertura.

Os nossos métodos:

• Medição de humidade (medidor de humidade)

• Pesquisa termográfica (câmara térmica)

• Inspeção vídeo

Situação existente:

• Visita anterior detetou danos por fugas de água e a sua origem ,tendo recomendado reparações.

• Pedido de verificação das reparações

• Pedido de verificação da periferia da cobertura onde não existem danos visíveis

Cliente de nacionalidade 

estrangeira (Lisboa)

“Profissionalismo”
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A satisfação do cliente é a nossa prioridade, tendo alcançado uma satisfação de 9,5 em 10.

Pontualidade, conhecimentos técnicos

profundos, proatividade, trato/diálogo

com o cliente muito bom, organização.

Serviço muito muito bom por um

excelente técnico.

CONDOMÍNIO

Parede

Só posso agradecer o extremo

profissionalismo da equipa e todo o

empenho na pesquisa e resolução do

problema.

FÉLIX

Corroios

Os técnicos realizaram testes para detetar a

origem do dano bastante inovadores. O

serviço foi efetuado com simpatia e rigor

técnico. Fiquei muito satisfeito.

HÉLIO

Amadora

Foi um profissional competente, soube 

explicar com detalhe o que estava a fazer.

VANDA

Maia

Gostei muito da sua atuação e do seu 

profissionalismo.

SUSANA

Porto

Pontualidade, competência na demonstração 

e apresentação do serviço, disponibilidade e 

clareza na explicação, conhecimento e 

profissionalismo no desempenho do serviço

ANA

Porto
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AGEAS REPARA EM NÚMEROS
O impacto nacional e significativo da atividade da Ageas Repara 

Pesquisas de 

fugas de água Serviços de

Reparação direta*

1 463 1 086

649
583

814
503

64

Não clientes 

Grupo AGEAS

1h15 * Intervenções realizadas diretamente pelos 

nossos técnicos e/ou parceiros de reparaçãoTempo médio de intervenção
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AS NOSSAS SOLUÇÕES
Técnicas inovadoras apoiadas por tecnologia de precisão 

MEDIÇÃO DE HUMIDADE:

Leitura e análise de valores de humidade em

vários locais no intuito de constatar uma

diferença entre os valores de humidade

padrão e valores eventualmente altos.

PESQUISA TERMOGRÁFICA:

Técnica isenta de contacto na deteção que

consiste na leitura e análise de diferenças de

temperatura, permitindo visualizar à

superfície, as paredes molhadas, as zonas de

condensação, as fontes de calor, as perdas de

calor, as pontes térmicas entre outras.

INSPEÇÃO VÍDEO:

Com apoio de uma uma câmara de pequeno

diâmetro, a vídeo inspeção permite visualizar

o interior de tubos de drenagem (aguas

pluviais, esgotos, entre outros) e reconhecer

possíveis fugas que possam passar

despercebidas.

PESQUISA POR FUMO TRAÇADOR:

Esta técnica serve para detetar pontos de

difusão de odores ou má selagem em tubos de

evacuação, assim como em chaminés.

O fumo (inofensivo) é direcionado aos tubos

de evacuação e em caso de abertura ou rotura

este irá se espalhar podendo ser visualizado.
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AS NOSSAS SOLUÇÕES
Técnicas inovadoras apoiadas por tecnologia de precisão 

PESQUISA POR GÁS TRAÇADOR:

Semelhante à pesquisa por fumo traçador,

esta técnica consiste em encher a tubagem

com gás traçador, que irá por sua vez escapar

pela rotura ou fissura e assim encaminhar

para a superfície onde poderá ser medido com

o detetor. O gás, constituído por hidrogénio

(5%) e azoto (95%) é incolor, inodoro e não é

inflamável, sendo inofensivo para seres

humanos e animais. Este por sua vez é menos

denso que a água e que o ar, sendo eficaz na

deteção de pequenas fissuras que o fumo não

consegue.

PESQUISA ELECTROACÚSTICA:

As fugas de água provocam vibrações

acústicas (ruído de fuga) não sendo

normalmente audíveis pelo ouvido humano.

Esta técnica consiste na leitura e análise de

diferenças da intensidade destas vibrações,

com o apoio de um ‘aquafone’ capaz de

amplificar esses sons e medir a sua

intensidade.

TESTE DE PRESSÃO:

Utilizado para verificar e detetar fugas nas

redes de abastecimento através da análise da

pressão do circuito.
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AS NOSSAS SOLUÇÕES
Técnicas inovadoras apoiadas por tecnologia de precisão 

RASTREAMENTO DE TUBAGENS:

Esta técnica consiste em gerar um campo

magnético nas tubagens ao injetar uma

corrente nos tubos metálicos, com o apoio de

um transmissor de linha. Desta forma é

possível detetar o traçado da tubagem e

localiza-lo à superfície através de um

localizador.

PESQUISA POR CORANTE TRAÇADOR:

Deteção de fugas em tubos de drenagem,

fossas séticas, entre outros, através do uso de

corantes sensíveis aos raios UV. O corante é

adicionado à agua e de seguida drenado,

podendo ser visível com uma lâmpada de UV e

permitir a deteção de fugas.

Disponibilizamos Contratos de Manutenção com Condomínios e Parcerias com empresas de gestão de Condomínios e 

Património com condições competitivas, com o Rigor e Transparência de uma empresa que pertence a um Grupo Segurador 

Internacional de referência (Grupo AGEAS Portugal).
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UMA EQUIPA DE COMPROMISSO
Focada em entregar uma excelente experiência cliente

Pedro Mota Ribeiro Carmen Ribeiro
Managing Director

(Gerente)
Supervisora

Vasco Santos
Coordenador técnico

(pesquisas e reparação)

Fábio Valente
Supervisor da área de 

desentupimentos e 
limpezas

Técnicos 

(Lisboa e Porto)

4

Gestores Técnicos e 

Assistentes de clientes 

Equipa Técnica:Equipa de Operações:

7



geral@ageasrepara.pt

CONTACTOS:

213 507 507

914 680 630

911 729 184

Serviços de assistência técnica especializada e 

de soluções tecnológicas

www.grupoageas.pt/ageasrepara

VISITE:

www.ageasrepara.pt


