Uma Empresa Segura
é uma Empresa Reconhecida!
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____

Apresentação
PREVENSIS
A Prevensis® é uma empresa especializada em Serviços de Segurança no Trabalho, que tem como missão
promover a adaptação das empresas às constantes mudanças do mundo empresarial e das leis laborais,
apostando para isso na formação, inovação e qualidade.
Com mais de uma década de experiência no mundo da Segurança no Trabalho, na Prevensis® colocamos
à disposição dos nossos Clientes uma vasta gama de Serviços na área da Segurança, entre os
quais Formação Profissional, direcionados às necessidades específicas de cada setor de atividade e com
vista à melhoria das condições de trabalho dos colaboradores das empresas, tendo como âmbito de atuação todo o território nacional, com incidência predominante no norte e centro.
Na Prevensis®, a preços competitivos, garantimos a qualidade dos seus serviços e potenciamos
o reconhecimento da SUA Empresa ao nível do mercado laboral!
Aposte no SEU Negócio e diferencie-se pela excelência! Não perca por isso a oportunidade de nos conhecer e saber como podemos ajudar a SUA Empresa a Crescer em Segurança.

Raquel Freitas
Diretora Executiva
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11 Anos
QUALIDADE,
INOVAÇÃO,
EXCELÊNCIA!!

“

A Prevensis®, para realizar com sucesso a sua missão, rege a sua postura interna por valores fundamentais como a igualdade, a solidariedade, a honestidade, a responsabilidade e a autodisciplina, direcionadas para o cliente e para
toda a equipa da Prevensis.
O QUE PRETENDEMOS?
Satisfação dos requisitos dos clientes, legislação, regulamentação
e normativos aplicáveis;
Envolvimento dos colaboradores no cumprimento dos objetivos
da organização;
Melhoria contínua do desempenho da organização;
Estabelecimento de relações com fornecedores e parceiros mutuamente benéficas.
Na Prevensis®, convictos da nossa responsabilidade, apostamos na excelência
e investimos na implementação interna do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) da norma NP EN ISO 9001:2015, certos que continuaremos a realizar
um trabalho que conduzirá ao sucesso de todos, acreditando que uma Empresa Segura é uma Empresa Reconhecida!
“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A
busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.”
Aristóteles
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SEGURANÇA
NO TRABALHO

____
SERVIÇOS EXTERNOS

“

Trabalhamos no sentido de sensibilizar todos os agentes para os problemas da
Segurança nos locais de trabalho, incentivando a participação de todos e atribuindo-lhes um papel ativo na construção de uma empresa mais produtiva e
competitiva.
A Prevensis® disponibiliza aos seus clientes um conjunto de serviços sob a
forma avençada, em particular:

• Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias em
matéria de ST (fornecimento de dados para o Anexo D do Relatório Único);

• Vistoria / Auditoria de Segurança com periodicidade contratada a um esta-

•
•
•
•
•
•
•
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leiro no distrito da sede do cliente (ou outro a acordar) ou às instalações do
cliente;
Registo das anomalias encontradas na vistoria e aconselhamento de implementação das ações corretivas;
Elaboração do relatório de visita e avaliação de riscos;
Gestão e análise dos dados estatísticos da sinistralidade laboral com periodicidade anual;
Realização de Ações de Informação/Sensibilização aos trabalhadores sobre
os riscos profissionais in sito, com a elaboração dos registos de presença e
dos respetivos certificados de frequência;
Apoio nas atividades de informação e consulta dos representantes dos trabalhadores para a segurança no trabalho ou, na sua falta, dos próprios trabalhadores;
Participação na elaboração do plano de emergência interno (encontram-se
excluídos a elaboração de planos de segurança contra incêndio em edifícios
e medidas de autoproteção de acordo com o DL 220/2008);
Apoio na elaboração das participações obrigatórias em caso de acidente de
trabalho e análise das causas de acidentes de trabalho e execução dos respetivos relatórios.
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SEGURANÇA
NO TRABALHO

“

A Prevensis® disponibiliza ainda a todos os seus clientes um conjunto de Serviços à Medida e a valores competitivos:
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SERVIÇOS
AUTORIZADOS

A Prevensis® é uma empresa autorizada pela ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho, para prestação de Serviços Externos de Segurança no Trabalho e prestação de serviços em Atividades de Risco Elevado, alíneas a), b),
d), g) e j), (de acordo com as alíneas do artigo 79.º da Lei n.º 102/2009, de 10
de setembro), nomeadamente:
Alínea a – Trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras, túneis, com riscos de quedas de altura ou de soterramento, demolições e intervenção em ferrovias e rodovias sem interrupção
de tráfego;
Alínea b – Atividades de indústrias extrativas;
Alínea d – Atividades que envolvam a utilização ou armazenagem de
quantidades significativas de produtos químicos perigosos suscetíveis
de provocar acidentes graves;
Alínea g – Atividades que envolvam contacto com correntes elétricas de
média e alta tensão;
Alínea j – Atividades que impliquem a exposição a agentes cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução.

Na Prevensis® temos ainda à sua disposição Técnicos Especializados e autorizados pela ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil, para elaborar as
Medidas de Autoproteção (MAP) conforme as exigências previstas na legislação sobre Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) – de acordo com o
Decreto-Lei nº 220/2008 alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 224/2015 e
pela Portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro.
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SAÚDE
NO TRABALHO

Na Prevensis®, a pensar nas necessidades dos nossos clientes, dispomos de um
protocolo com a AICCOPN (Associação dos Industriais de Construção Civil e
Obras Públicas do Norte).
Este protocolo permite a prestação de Serviços a valores competitivos, ao nível
de Medicina do Trabalho, aos seus associados da Industria da Construção Civil,
entre outros, incluindo aos clientes de atividades de Risco Elevado, alíneas a),
b), d), g) e j), (de acordo com as alíneas do artigo 79.º da Lei n.º 102/2009, de
10 de setembro).
Rua Álvares Cabral, 306, 4050-040 Porto
[+351] 22 340 22 00 | [+351] 22 340 22 97
geral@aiccopn.pt | www.aiccopn.pt
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FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

“

A Prevensis® é desde 2017 entidade formadora certificada pela DGERT e tem
como missão dar respostas aos seus Clientes em várias áreas de formação, em
particular aos clientes que prestam serviços com atividades de Risco Elevado!
O seu foco principal é o cumprimento da legislação em vigor e atualmente é
uma das poucas entidades, a nível nacional, certificadas para dar formação na
área de Serviços de Saúde Pública.
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO

Estas ações pretendem dar resposta às exigências da Lei n.º 102/2009, de
10 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, entre outros documentos legislativos, que salvaguardam os aspetos relacionados com as condições de saúde e segurança nos postos de trabalho.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Prevensis® é entidade formadora certificada pela DGERT nas áreas de
educação e formação:
862 – Segurança e Higiene no Trabalho
853 – Serviços de Saúde Pública
347 – Enquadramento na Organização/Empresa
(código e designação das áreas certificadas, de acordo com a Classificação Nacional de Áreas
de Educação e Formação)

As nossas ações são sempre em regime presencial, em espaço próprio
e o valor é sempre ajustado às necessidades específicas de cada cliente.
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CLIENTES
PREVENSIS

“A Prevensis atua em todo o território nacional, com incidência
predominante no norte e centro.

Na Prevensis® apostamos na excelência dos nossos serviços e acreditamos no
potencial dos nossos clientes, trabalhando todos os dias de forma exaustiva,
completa e eficaz, para o seu reconhecimento no mercado nacional.
SERVIÇOS DIRIGIDOS A VÁRIOS SETORES DE ATIVIDADE:
Construção civil
Indústria petroquímica
Indústria da energia
Indústria transformadora
Indústria extrativa
Comércio e serviços
Unidades e Serviços de Saúde
Administração pública
Particulares

“ Especialista em serviços de
segurança no trabalho na
construção civil e indústria
petroquímica.

O Sucesso da Prevensis® é resultado de todo o trabalho de uma equipa dinâmica e devidamente credenciada, composta por Consultores, Técnicos Superiores
e Técnicos de Segurança no Trabalho, Engenheiros Químicos, Engenheiros de
Minas e Geo-Ambiente, Engenheiros de Construção Civil, Engenheiros do Ambiente e Engenheiros Eletrotécnicos, com elevada experiência no terreno.
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OBRAS DE REFERÊNCIA

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
Instalações várias da Petrogal Norte:
 Parque da Boa Nova
 Parque de Real
 Terminal Petroleiro de Leixões

CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E OBRAS DE ARTE






SCUT Norte Litoral A28
NÓ Desnivelado da Quinta do Conde
Reparações, Viadutos 1 e 2 da Linha de Cintura
Reconstrução do Ramo E, do NÓ do Estoril
Alargamento 2X3 DA A1 Coimbra-Condeixa
(BRISA)

INSTALAÇÕES EDUCATIVAS
 Universidade de Aveiro (Eficiência Energética)
 Construção do Colégio CEBES (Porto)
 Construção do Edifício do Ensino Básico da Mur-

tosa

GRANDES ESPAÇOS COMERCIAIS






Espaço Empresarial District (Porto)
Centro de Lazer Porto Plaza
IKEA (Braga)
Cinemas Lusomundo IKEA (Porto)
Cinemas Vivacine (Guarda; Caldas da Rainha;
Maia)

Obras de referência onde a Prevensis® esteve ou está responsável pela
Coordenação de Segurança em Obra ou Acompanhamento de Obra.
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CONTACTOS
Horário: 2ª a 6ª feira | 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00
Sede: Rua do Amial, nº 906 C, 4200-056 Porto.
Telefone: (+351) 220 937 139
Fax: (+351) 220 924 579
E-mail: geral@prevensis.pt
Site Oficial: www.prevensis.pt
Facebook: www.facebook.com/prevensis
Linkedin: www.linkedin.com/company/10941303
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