


A empresa Multisub foi criada em 2003, e disponibiliza serviços de mergulho profissional.

Todos os nossos trabalhos destacam-se pelo elevado grau de profissionalismo e exigência, e pela utilização 
da mais avançada tecnologia disponível. Possuímos já uma vasta experiência acumulada no mercado, e seja 
para serviços simples ou complexos, estamos preparados para lhe oferecer a máxima qualidade com a 
máxima fiabilidade, para satisfazer todas as suas necessidades na área do mergulho profissional.

Explore o nosso site para saber mais sobre a nossa empresa, e para conhecer os nossos equipamentos, 
serviços, trabalhos de referência e clientes satisfeitos. Se tiver qualquer questão relacionada com os nossos 
serviços, ou se pretender solicitar a execução de um trabalho, não hesite em contactar-nos.

Garantimos o máximo de profissionalismo e competência, seja qual for o desafio apresentado.

A Multisub, fruto da experiência adquirida e dos desafios a que sempre respondeu com as soluções 
adequadas, apresenta e desenvolve um vasto leque de serviços, em terra e no mar, nas mais variadas áreas 
de intervenção industrial. Conheça as áreas em que actuamos com rigor, qualidade e competência ao nível 
das exigências internacionais do sector do mergulho profissional.

All our work stands out by the high degree of professionalism and dedication, and the use of the most 
advanced technology available. We have vast experience in the market and we are prepared to offer the 
highest quality with the highest reliability, to meet all your needs in the professional diving area.

Explore our site to learn more about our company and our equipment, services, reference works and satisfied 
customers. If you have any questions relating to our services or about a job execution, do not hesitate to 
contact us.

Multisub, full of experience and challenges that always have been responded to with appropriate 

solutions, presents and develops a wide range of services, on land and sea, in the most 

diverse areas of industrial action.We  know the areas where we act with accuracy, 

quality and competence in terms of international requirements in the 

professional diving sector.



Inspecções 

Inspecções visual/video/CCTV/ROV´s, Minas, Poços, Galerias, 
Furos de captação de água.

Trabalhos Offshore

Monoboias, Plataforma de energia das ondas.

Offshore Work 

Mono buoys, energy wave platform.

Indústria / Construção Civíl 

Construção de emissários, Sondagens e levantamentos 
topográfico, Fiscalização.

Industry/ Building  Pipeline
surveys, inspections.

 construction, topographic 

Trabalhos em Barragens 

Recuperação de comportas, Inspecções video, Selagem de poços 
com resinas, Montagem de cofragens e betonagens.

Dam Work  

Floodgates recovery, video inspections, Sealing of wells with 
resins, Shuttering assembly and concrete grouting application.

Indústria Naval 

Busca e recuperação, Limpeza de cascos e polimentos de hélices, 
Corte e soldadura subaquática, Dragagens especificas.

Naval Industry 

Search and rescue, hull cleaning and propellers polishing, 
underwater cutting and welding, specific dredging.

Trabalhos Hiperbáricos 

Operação de camaras hiperbáricas, Tratamentos com 
oxogenioterapia, Manutenção de TBM´s.

Hyperbaric Work 

Hyperbaric chamber operation, TBM's maintenance.

Inspections  

Visual/video/CCTV/ROV´s inspections, mines, wells, galleries, 
holes for water catchment.

Salvamento Marítimo 

Operação de salvamento e resgate marítimo.

Marine Salvage

Marine salvage operations, hole plugging, pumping out.
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