ProtecSegur
Equipamentos, higiene e segurança, Lda.
É uma empresa prestadora de serviços na área da
Higiene e Segurança no Trabalho e Segurança
Alimentar (HACCP). Iniciou a sua atividade em
2002, dispondo neste momento de uma vasta
gama de serviços, garantido assim uma resposta
efetiva às necessidades do mercado atual.
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Saúde e formação, Lda.

Com a constante cooperação, parceria e
complementaridade de serviços entre ambas
as empresas, nasceu, em 2006, o Grupo
ProtecSegur, garantindo desta forma um
vasto know-how, consolidado por vários anos
de experiência no setor com o objetivo de
assegurar, com uma qualidade superior, os
serviços prestados de forma a surpreender e
potenciar o sucesso dos nossos clientes,

adaptadas às características e necessidades
de cada área de negócio dos seus clientes.
O Grupo Protecsegur pauta-se pela
excelência, perfeição, diferenciação e
inovação. Temos como principal preocupação
prestar os nossos serviços com a maior

É uma empresa prestadora de serviços na área da
está fortemente implementada no mercado desde
1997. Aposta na formação, vigilância e promoção
da saúde dos trabalhadores, de forma a melhorar a
sua qualidade de vida e condições de trabalho.

a oferecer uma solução integrada para dar
resposta às constantes alterações da
legislação em vigor e respetivas exigências
apresentadas aos nossos atuais e futuros
clientes, visando a prevenção dos riscos
sempre a saúde dos trabalhadores e
consumidores.

Missão
O Grupo Protecsegur tem como principal missão associar da melhor forma e de acordo com as normas e
legislação em vigor, as soluções e equipamentos que melhor se adaptam à empresa cliente, assentando
promoção das boas práticas de trabalho de forma a garantir um ambiente de trabalho com o mínimo

- Melhorar a qualidade de vida nas empresas;
- Melhorar as condições produtivas e de trabalho;
- Reduzir os riscos de acidentes de trabalho;
- Reduzir prémios de seguros, prevenindo os riscos;
- Reduzir os prejuízos provocados por acidentes de trabalho;

- Garantir o cumprimento da legislação;
- Fornecer um serviço diferenciado, personalizado e integrado;
- Garantir as soluções que mais vão de encontro a cada cliente; e
- Efetuar uma prestação de serviços da melhor qualidade, obedecendo sempre às normas estabelecidas.

Equipa
todos os serviços disponibilizamos ao cliente, orgulhamo-nos da nossa equipa pela sua juventude, ética,
segurança e higiene no trabalho, engenharia, comercial e administrativa que a cada dia se tenta superar
por forma a incrementar os serviços que disponibilizamos ao cliente.

Higiene e Segurança no Trabalho
A Higiene e segurança no trabalho são duas atividades intimamente relacionadas, com a missão de garantir
condições de trabalho capazes de contribuir para o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores,

situações de risco nos locais de trabalho de forma a reduzir ou eliminar os acidentes de trabalho que
constituem um ónus humano e económico intolerável.

A organização dos serviços de Higiene e Segurança no Trabalho estão enquadrados em oito áreas fundamentais, nomeadamente:

Gestão do Serviço
- Elaboração da política de segurança, higiene e saúde no
trabalho
- Eleição dos representantes dos trabalhadores para a
segurança e a saúde no trabalho
- Elaboração da listagem de acidentes de trabalho

Avaliações técnicas de
exposição a risco profissional
- Avaliação de ruído industrial
- Avaliação de COV's (compostos orgânicos voláteis)
- Avaliação das condições de luminosidade
- Avaliação de conforto térmico

- Investigação dos acidentes de trabalho

- Avaliação da temperatura e velocidade de ar

- Organização do dossier documental com os registos
obrigatórios em S.H.S.T.

- Avaliação de gases de soldadura
- Avaliação da qualidade do ar interior
- Avaliação de poeiras totais e respiráveis

Gestão da Emergência
- Elaboração dos registos de segurança

- Avaliação de poeiras com controlo de sílica livre

- Elaboração dos procedimentos de prevenção

Segurança em Obra

- Elaboração dos procedimentos em caso de emergência

- Coordenação de segurança em obra

- Elaboração do plano de emergência interno

- Acompanhamento de segurança em obra

- Realização de simulacros

- Elaboração do plano de segurança e saúde em obra

Outros

Gestão da Formação

- Acompanhamento de visitas/inspeções promovidas por

- Formação dos trabalhadores em segurança, higiene e
saúde no trabalho

- Participação nas reuniões de segurança, higiene e saúde
no trabalho

- Formação continua dos trabalhadores em segurança,
higiene e saúde no trabalho

- Elaboração de manuais de acolhimento
- Elaboração de manuais de higiene e segurança

- Formação do responsável da segurança, higiene e saúde
no trabalho na empresa

- Acompanhamento na implementação das medidas propostas
- Acompanhamento na colocação de sinalização de segurança

Gestão da Prevenção

Gestão das não conformidades

- Auditoria de conformidade face ao regulamento geral
da atividade

- Elaboração do manual estatístico de acidentes de trabalho (AT)
- Avaliação de riscos químicos
graves e mortais

- Avaliação de riscos ergonómicos
- Avaliação de riscos biológicos

O Grupo Protecsegur está legalmente autorizado para a prestação dos serviços externos de Higiene e Segurança no
Trabalho de acordo com o Despacho Conjunto de 07-07-2006 do Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e da

Para todos os nossos clientes realizamos os seguintes serviços:
- Elaboração e tratamento de dados estatísticos
- Preenchimento do Modelo 1360 para entrega na A.C.T.
- Elaboração do Anexo D do Relatório Único, para a ACT e a DGS

Segurança Alimentar
A Segurança
Seg
gu
Alimentar surge atualmente como uma das principais preocupações estando na sua origem o
consu
consumidor
um
com o receio que os alimentos não sejam seguros, surgindo desta forma os sistemas de gestão
de segurança
seg
gu
alimentar baseados na metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
A implementação
imp
ple
deste sistema permite demonstrar o compromisso de cada empresa com a segurança
alime
alimentar,
nt reforçando desta forma a sua imagem perante o mercado. Este sistema é internacionalmente
metod
metodologia
do
preventiva com o objetivo de poder evitar potenciais riscos que possam causar danos aos
consumidores,
consu
um
através da eliminação ou redução de perigos, de forma a que não sejam colocados no
mercado alimentos não seguros.

A organização dos serviços de Segurança Alimentar está enquadrada em duas áreas distintas, nomeadamente:

- Assessoria na implementação do sistema HACCP

Análises Microbiológicas
e Físico-Químicas

- Formação em higiene e segurança alimentar

- A alimentos

- Elaboração do programa de pré-requisitos

- A equipamentos

Sistemas H.A.C.C.P. :

- A manipuladores

- Auditoria a sistemas H.A.C.C.P. já implementados
- Auditorias de acompanhamento

Higiene e Segurança no Trabalho
A Saúde no Trabalho atua através
atra
do desenvolvimento de estratégias direcionadas à concretização da política
proteção da saúde com vista à prossecução do bem-estar de todos os trabalhadores.
sabemos que é essencial fazer com que o trabalhador se sinta em plenas condições na
No Grupo Protecsegur sabem
sua relação com o trabalho, tanto
do ponto de vista físico como psicológico, contribuindo desta forma para a
ta
e sinistralidade, aumentando assim os índices de motivação e
redução das taxas de absentismo
absentis
consequentemente o aumento
aument de produtividade
Os exames de saúde no trabalho
são realizados por médicos especializados em medicina no trabalho,
traba
assistidos por enfermeiros
enfe
f rmeiros do trabalho podendo as consultas serem realizadas nas nossas instalações, na
nossa rede de clínicas, nas instalações
do cliente (se as condições o permitirem) ou na nossa unidade móvel
ins
de consultas.
A organização dos serviços de Saúde está enquadrada em três áreas distintas, nomeadamente:

Exames de Saúde
no Trabalho

Análises Clínicas
(analisadas em laboratório acreditado)
- Hemograma

- Exames médicos de admissão
- Exames médicos periódicos
- Exames médicos ocasionais
- Inquérito de saúde ocupacional
- Exame físico e funcional e neurosensorial
- Eletrocardiograma

- Velocidade de sedimentação
- Glicemia
- Creatinina
- Colesterol total
- Urina II
- Outros parâmetros de acordo com a necessidade do cliente

- Rastreio oftalmológico
- Exame audiométrico
- Exame pneumológico – espirometria

Serviços de Medicina
Desportiva

- Aconselhamento individual

- Exame médico
- Eletrocardiograma
- Atestado de condição física para a prática de desporto

Para todos os nossos clientes realizamos os seguintes serviços:
- Elaboração e tratamento de dados estatísticos
- Preenchimento do Modelo 1360 para entrega na A.C.T.
- Elaboração do Anexo D do Relatório Único, para a ACT e a DGS

Promoção da saúde nos locais de trabalho

O Grupo Protecsegur está legalmente autorizado para a prestação dos serviços externos de Saúde no Trabalho de acordo
com a decisão de autorização n.º 057/2011 da DGS – Direção Geral de Saúde, validando desta forma o reconhecimento e

Formação Profissional
O código do trabalho por transposição à lei nacional das diretivas comunitárias, e no que à formação

prestada pela entidade patronal, no sentido do exercício competente das funções de cada colaborador,
estruturada em planos de formação anuais ou plurianuais.
preparado denota-se desde logo como a principal base para um crescimento sustentado, desenvolvimento
pessoal e organizacional, criando desta forma uma mais valia imprescindível para uma otimização do
aos colaboradores.

Serviços de Formação Profissional Certificada:
que ser feita prova de que se cumpriram os mínimos legais de formação, a um número mínimo de trabalhadores. Cada entidade deve
elaborar o seu plano de formação, tendo por base a consulta aos trabalhadores de forma a avaliar as suas necessidades de formação,
que devem ter correspondência com a atividade prestada ou respeitar as tecnologias da informação, segurança e saúde no trabalho,
ou língua estrangeira.
Neste sentido a nossa preocupação prioritária é apresentar sempre as melhores soluções ao nível de formação interempresas e
formação à medida indo de encontro às reais necessidades de cada cliente, para tal delineámos um plano de formação com ações
totalmente personalizáveis.

acordo com a informação n.º 0541 de 12/07/2010 por parte da DGERT – Direção-Geral do Emprego e das Relações de

