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A Diverinstal conta já com um  
profícuo caminho desde a sua  
fundação em 2001.
A sua essência actualmente assenta na Área da Electri-
cidade, a qual compreende parcerias com empresas de 
relevo, quer a nível nacional quer a nível internacional.

//História
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Pretendemos aumentar o número de clientes, aumentar as áreas de negócio em que 
estamos, criar novas áreas, bem como, aumentar os meios técnicos operacionais, e             
apostar cada vez mais na formação dos nossos recursos humanos, através de acções de 
sensibilização e formação; estes prendem-se com os objectivos primeiros da filosofia da 
empresa.

O Negócio da Diverinstal é atender ao Mercado, com soluções de Serviço de Manutenção, 
Modernização, de forma a assegurar a satisfação dos clientes e gerar resultados económi-
cos, financeiros e de imagem para a empresa, possibilitando o retorno e o desenvolvimen-
to dos seus colaboradores e da comunidade.

//Objectivos
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A Diverinstal, é uma empresa de actividades  
diversas na Área da Electricidade com uma  
ainda breve mas já conceituada tradição,  
sendo almejada pela concorrência. 
Desde 2001 que, nos dedicamos à instalação  
e manutenção de sistemas eléctricos.
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A visão estratégica da empresa requer a busca constante da satisfação do cliente, o re-
torno do investimento, portanto, uma maior focalização nos seus resultados com impacto 
evidente na sua produtividade e competitividade.

A cultura da empresa é sustentada pela integração, motivação e reconhecimento mútuo 
das pessoas, sendo a formação profissional uma preocupação constante para a melhoria 
das competências individuais das pessoas e da capacidade de intervenção a nível global.

//Missão e Valores
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A política da Diverinstal, é orientada para  
a optimização da relação Qualidade/Custo,  
fidelização dos seus clientes e dos 
seus fornecedores, conquista de novos  
mercados e melhoria contínua da eficiência  
e eficácia do Sistema da Qualidade.
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E MODERNIZAÇÃO
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Remuneração Assistência 
à Rede e Clientes (Piquete 24H)

Rede Aérea e Subterrânea de  
Baixa e Média Tensão
- Projecto de Redes
- Ligação de ramais
- Teste e diagnóstico de avarias subterrâneas
- Substituição de isoladores
- Conservação e substituição de interruptores/seccionadores
- Colocação e substituição de postes (BT)
- Instalação e substituição de cabos
- Instalação e substituição de portinholas 
- Instalação e substituição de armários
- Detecção de avarias
- Construção, manutenção e conservação de instalações eléctricas baixa e média tensão
- Instalação e manutenção de redes de distribuição industrial de BT e MT.
- Manutenção e conservação de iluminação exterior
- Trabalhos em Tensão (triblocos, QGBT, armários de distribuição e portinholas
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Postos de Seccionamento  
e Transformação
- Projecto de postos de transformação
- Montagem e electrificação
- Limpeza, manutenção e remodelação

Iluminação Exterior  
Pública/Particular
- Projectos de iluminação
- Construção de redes aéreas ou subterrâneas
- Manutenção de iluminação (substituição de lâmpadas, reactâncias etc.)
- Montagem de colunas e luminárias

Cedência de plataforma 
elevatória com manobrador

9



EMPRESA

SERVIÇOS

ESTRUTURA

QUALIFICAÇÃO

CONTACTOS

WWW.DIVERINSTAL.PT



ESTRUTURA

WWW.DIVERINSTAL.PT



EMPRESA

SERVIÇOS

ESTRUTURA

QUALIFICAÇÃO

CONTACTOS

WWW.DIVERINSTAL.PT

PME LÍDER
DESDE 2013 
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A Diverinstal tem um sistema de gestão de Qualidade, consoante as normas 
de referencia.

É também uma empresa Certificada pela Gestão de Fornecedores da EDP 
para a Execução de Trabalhos de Baixa e Média Tensão.
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SEDE
Estrada de Alcolombal, nº 115,  
Condomínio Industrial de Alcombal 1,  
Armazém Nº15
2705-903 Terrugem

T | +351 219 154 450
F | +351 219 154 459

E | geral@diverinstal.pt

ADMINISTRAÇÃO
Vasco de Sousa
T | +351 219 154 450
F | +351 219 154 459
E | v.sousa@diverinstal.pt

DEPARTAMENTO COMERCIAL E ORÇAMENTAÇÃO
Luis Rebelo
T | +351 932 460 982 
E | l.rebelo@diverinstal.pt
Sérgio Gama
T | +351 932 460 954 
E | s.gama@diverinstal.pt

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E RECURSOS HUMANOS
Liliana Pinto
T | +351 219 154 450
F | +351 219 154 459
E | l.pinto@diverinstal.pt


