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Promovendo o desenvolvimento de forma saudável  e segura www.altesafety.com

Somos uma empresa especial izada nas áreas 

de Consultor ia  Técnico-Científicas,  Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho,  Projectos de 

Engenharia  em Segurança,  Ativ idades de 

Proteção Civ i l ,  Serviços de Resposta à  

Emergência e  Formação Profissional .

QUEM SOMOS

VER VÍDEO

www.altesafety.com
https://www.youtube.com/watch?v=-XPcjkn6e-Y


Nascida em 2016 da paixão e  experiência  profissional  do seu 

fundador  na prestação de serviços de Resposta à  Emergência 

e  de Segurança e Saúde no Trabalho,  contamos com largos 

anos ao serviço de activ idades em áreas tão diversas como:  

Protecção Civ i l ,  Emergência Médica Pré-Hospitalar,  Protecção 

e Socorro ,  Segurança e Saúde no Trabalho,  Projetos de 

Segurança Contra Incêndio ,  Formação,  entre outras.

A NOSSA EXPERIÊNCIA

Dispomos de uma equipa mult id iscipl inar  que resulta ,  não só 

da evolução natural  da experiência  profissional  agregada dos 

seus promotores ,  mas também de um conjunto de parcer ias 

estratégicas e  consultores externos em áreas de competência  

específicas.

A NOSSA EQUIPA

Pautamos pela excelência  em compreender,  propor  e  oferecer  

as melhores soluções de acordo com os interesses de cada 

cl iente e  de acordo com as melhores práticas e  referências 

internacionais .

COMO FAZEMOS

O comprovativo da confiança e qual idade dos nossos serviços ,  

é  o  mercado que tem vindo a  ser  conquistado e a  manutenção 

da maior  parte dos cl ientes ao longo dos anos.  Nesse sentido ,  

prespectiva-mos um aumento s ignificativo da carteira  de 

cl ientes num ambiente de desenvolvimento sustendado de 

negócio .

QUALIDADE COMPROVADA

Promovendo o desenvolvimento de forma saudável  e segura www.altesafety.com



AS NOSSAS CERTIFICAÇÕES
ACREDITAÇÕES DE RECONHECIDO MÉRITO NACIONAL E INTERNACIONAL

Ao abr igo da legislação em vigor,  Alte  Safety está devidamente cert ificada pelo Serviço de Emergências Médicas 

do Ministér io  da Saúde de Moçambique para proporcionar  Cursos de Pr imeiros Socorros e  Suporte Básico de Vida 

com Desfibri lhação Automática Externa.

SEMMO:

Alte Safety fo i  qual ificada e designada como Centro de Educação do Emergency Care & Safety Institute (ECSI) ,  

para ministrar  os seguintes programas de formação:  Advanced First  Aid ,  CPR,  and AED;  Bloodborne and Airborne 

Pathogens;  CPR and AED;  eACLS;  Emergency Medical  Responder ;  First  Aid .

ECSI:

De acordo com as Guidel ines para garantia  de qual idade do Health & Safety Institute (HSI) ,  a  Alte Safety fo i  

aprovada como um Centro de Treinamento da Amercican Safety & Health Institute (ASHI)  para os seguintes 

programas de formação:  Advanced Cardiac Life  Support  (ACLS) ;  Pediatr ic  Advanced Life  Support  (PALS) ;  

Emergency Medical  Response (EMR) ;  Basic  and Advanced First  Aid ;  Basic  Life  Support  (BLS) ;  CPR /  AED;  

Bloodborne Pathogens;  Emergency Oxygen Administration;  Chi ld/Babysitt ing Safety ;  Pediatr ics .   

ASHI:

Alte Safety conseguiu ,  com sucesso,  a  adesão a  membership da Achi l les Oi l  and Gas Afr ica ,  tendo s ido qual ificado 

como fornecedor  elegível  de uma var iedade de produtos e  serviços nas áreas da Segurança e Saúde no Trabalho,  

Resposta à  Emergência ,  Formação e Consultor ia .

ACHILLES: 

Alte Safety completou com sucesso os requis itos para se tornar  um Centro de Formação Autor izado capaz de 

oferecer  todo o  Curso Emergency Medical  Patients :  Assessment ,  Care and Transport  (EMPACT)

CMEDDS:

www.altesafety.com



Serviços Especial izados por Profissionais Qualificados

“A RECONHECIDA 
QUALIDADE DOS 
NOSSOS SERVIÇOS É 
ATINGIDA ATRAVÉS 
DA PREVENÇÃO 
CONSCIENTE” 

OS NOSSOS
SERVIÇOS

PROGRAMAS
DAE

RESPOSTA À
EMERGÊNCIA

FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA

SAÚDE E HIGIENE
TRABALHO

SAÚDE
OCUPACIONAL

www.altesafety.com



FORMAÇÃO
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EMERGÊNCIA E SOCORRO

PRIMEIROS SOCORROS 

Com base nas mais recentes diretrizes internacionais, este 

curso, desenvolvido pelo Emergency Care & Safety Institute 

(ECSI) é ideal para certificar pessoas em Primeiros Socorros e 

cumprir com os requisitos de formação no local de trabalho.

PRIMEIROS SOCORROS EM LOCAIS REMOTOS 

Curso ideal para quem vive, viaja, ou trabalha em locais remotos. 

Fornece informações essenciais sobre o que procurar e o que 

fazer perante situações de lesões e doenças comuns, quando a 

ajuda médica está a uma hora ou mais de distância.

PRIMEIROS SOCORROS AVANÇADOS, SBV & DAE

Curso da Emergency Care & Safety Institute (ECSI), desenvolvido 

com base nas mais recentes diretrizes Internacionais para 

treinar pessoas em Primeiros Socorros Avançados, Reanimação 

Cardiorrespiratória (RCP) e Desfibrilhação Automática Externa 

(DAE).

PRIMEIROS SOCORROS, RCP & DAE

Mais do que um simples curso na área do socorrismo, este curso 

de Primeiros Socorros oferece muitos recursos para melhor 

apoiar os alunos a aprenderem habilidades que salvam vidas.

EACLS™ ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT

eACLS™, é um programa online altamente interativo que fornece 

uma abordagem baseada em casos clínicos para ensinar 

paramédicos, enfermeiros e médicos com conhecimentos e 

habilidades avançados que precisam para avaliar e gerir 

emergências respiratórias e cardiovasculares com risco de vida.

SBV-DAE SUPORTE BÁSICO DE VIDA & DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA

O curso da Emergency Care & Safety Institute (ECSI), 

desenvolvido com base nas mais recentes diretrizes 

Internacionais para Reanimação Cardiorespiratória (RCP) e 

Desfibrilhação Automática Externa (DAE).

SABER MAIS SABER MAIS

SABER MAIS SABER MAIS

SABER MAIS SABER MAIS
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https://www.altesafety.com/curso/primeiros-socorros/
https://www.altesafety.com/curso/primeiros-socorros-em-locais-remotos/
https://www.altesafety.com/curso/primeiros-socorros-avancados-sbv-dae/
https://www.altesafety.com/curso/primeiros-socorros-rcp-dae/
https://www.altesafety.com/curso/suporte-basico-de-vida-desfibrilhacao-automatica-externa-sbv-dae/
https://www.altesafety.com/curso/advanced-cardiovascular-life-support-eacls/


EMERGÊNCIA E SOCORRO

SALVAMENTO E RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS 

O resgate em espaços confinados é um assunto sério. Para além 

da obrigação legal da empresa, há que assumir o 

comprometimento com a integridade física e mental dos seus 

colaboradores. O bem-estar e a segurança refletem-se no 

funcionamento e bons resultados da empresa.

PEDIATRIC CPR, AED AND FIRST AID

ASHI Pediatric CPR, AED e First Aid é uma solução de formação 

ideal para escolas, prestadores de cuidados infantis, treinadores 

de desportos juvenis e outros que precisam aprender como 

responder a emergências médicas envolvendo crianças.

EMPACT – EMERGENCY MEDICAL PATIENTS

O curso consiste, através de um programa de prática orientada, utilizar 

uma metodologia de discussão de estudos de caso e de pensamento 

crítico, promovendo o debate entre profissionais de pré-hospitalar 

sobre avaliação, assistência médica e transporte das vítimas 

permitindo o aperfeiçoamento do seu diagnóstico diferencial.

PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT (PALS)

É um programa de formação baseado em cenários (casos clínicos), 

destinado a treinar profissionais de saúde qualificados que gerem ou 

participam em emergências cardiopulmonares e ressuscitação em 

crianças. Este programa de formação está atualizado com diretrizes da 

AHA de 2020 para RCP e ECC.

EMERGENCY MEDICAL RESPONSE

Uma abordagem detalhada e abrangente para a gestão de 

emergências médicas fora do hospital antes da chegada do EMS. Foi 

desenvolvido para fornecer aos socorristas não-EMS um treino 

avançado, com mais profundidade e exposição aos tópicos padrão de 

primeiros socorros. A formação supera os requisitos de treinamento de 

primeiros socorros básicos no local de trabalho.

ELETROCARDIOGR AFIA AVANÇADA

Neste curso irá aprender a identificar, de forma lógica e simples, as 

várias condições clínicas no traçado de um eletrocardiograma (ECG), 

tendo em conta as necessidades dos diferentes profissionais de saúde 

e explorar alguns dos traçados mais complexos, relacionando-os com 

o processo de diagnóstico, através da revisão de casos clínicos e 

práticas de exercícios.

SABER MAIS SABER MAIS

SABER MAIS SABER MAIS

SABER MAIS SABER MAIS
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https://www.altesafety.com/curso/salvamento-e-resgate-em-espacos-confinados/
https://www.altesafety.com/curso/pedriatic-first-aid-for-caregivers-and-teacherspedfacts/
https://www.altesafety.com/curso/empact-emergency-medical-patients-assessment-care-and-transport/
https://www.altesafety.com/curso/pediatric-advanced-life-support-pals/
https://www.altesafety.com/curso/eletrocardiografia-avancada/
https://www.altesafety.com/curso/emergency-medical-response/


SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

FUNDAMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

A formação contínua em segurança e saúde no trabalho assume um papel 

fundamental na melhoria do nível de vida dos trabalhadores e na produtividade 

e continuidade de negócio das empresas.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

A Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, são fundamentais para o sucesso 

empresarial e para o bem-estar dos trabalhadores, contribuindo para a 

redução do absentismo e sinistralidade, bem como para o aumento da 

produtividade e da competitividade.

TÉCNICAS DE TRABALHOS EM ALTURA

Alavancar competências e consciencialização necessárias, aumentando a 

capacidade técnica e as medidas preventivas que permitam aceder a 

estruturas, garantindo a redução dos acidentes de trabalho relacionados com 

trabalhos em altura.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS

A avaliação de riscos constitui a base para a gestão bem-sucedida da 

Segurança e da Saúde, sendo o fator chave para reduzir a ocorrência de 

acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Quando aplicada 

corretamente, melhora a Segurança e a Saúde no local de trabalho e o 

desempenho da empresa em geral.

CONTROLO DE ACIDENTES COM MATÉRIAS PERIGOSAS

Capacitar operacionais para uma resposta eficiente a acidentes com 

substâncias perigosas, com recurso a equipamentos de Primeira Intervenção, 

garantindo numa primeira abordagem as condições de segurança para as 

equipas de intervenção e todos aqueles que possam direta ou indiretamente 

encontrarem-se expostos ao acidente, incluindo o ambiente.

INTRODUÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Dotar os formandos com ferramentas e técnicas para a realização da 

investigação através de uma abordagem sistémica, que conduza às causas do 

problema de forma a gerar ações preventivas e correctivas eficazes para 

melhorar os fatores organizacionais que influenciam a ocorrência e repetição 

desse tipo de eventos.

É a melhor forma de evitar acidentes e de se tornar um condutor mais 

inteligente, antecipando os problemas para que se possa proteger a si e aos 

outros de situações potencialmente perigosas e inesperadas. Evitar colisões 

não é apenas garantir que segue todas as regras e que conduz corretamente.

CONDUÇÃO DEFENSIVA 

Nos espaços confinados podem existir diversas condições perigosas com riscos 

de acidentes que poderão ter consequências mortais ou particularmente graves 

para os trabalhadores. Este curso tem como objetivo dotar os participantes com 

conhecimentos, técnicas e competências que lhes permitam realizar trabalhos 

em espaços confinados de forma eficaz e segura.

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS 

Formação Especial izada por Profissionais Qualificados www.altesafety.com
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https://www.altesafety.com/curso/fundamentos-gerais-de-seguranca-e-saude-no-trabalho/
https://www.altesafety.com/curso/seguranca-e-saude-no-trabalho/
https://www.altesafety.com/curso/tecnicas-de-trabalhos-em-altura/
https://www.altesafety.com/curso/identificacao-de-perigos-e-avaliacao-de-riscos/
https://www.altesafety.com/curso/controlo-de-acidentes-com-materias-perigosas/
https://www.altesafety.com/curso/introducao-a-investigacao-de-acidentes-de-trabalho/
https://www.altesafety.com/curso/conducao-defensiva/
https://www.altesafety.com/curso/trabalhos-em-espacos-confinados/


SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS

Um dos três pilares fundamentais para a segurança 

individual e coletiva é a capacidade de responder 

com eficácia no combate de um foco de incêndio. 

ESTE CURSO Aborda os cuidados necessários para 

minimizar o risco de incêndios, como os incêndios 

são causados e como os extinguir.

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Este curso proporciona aos formandos conhecimentos 

sobre a importância e operacionalização dos planos de 

emergência e evacuação, assim como os 

procedimentos preconizados em cada situação 

diferente de emergência, de forma a permitir a saída 

das pessoas em segurança perante uma situação de 

risco ou de emergência.

EQUIPAS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
COMBATE A INCÊNDIOS E EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Conferir aos formandos as competências adequadas 

para a correta e rápida intervenção no combate a um 

incêndio através da utilização de equipamentos 

portáteis como os extintores ou outros de primeira 

intervenção como os carreteis de incêndio e garantir 

a evacuação, rápida e segura dos ocupantes de um 

edifício.

Qualificar para Competir www.altesafety.com

SABER MAIS SABER MAIS SABER MAIS

https://www.altesafety.com/curso/prevencao-e-combate-a-incendios/
https://www.altesafety.com/curso/evacuacao-de-edificios/
https://www.altesafety.com/curso/combate-a-incendios-e-evacuacao-de-edificios-para-equipas-de-primeira-intervencao/


LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO CLÍNICA

Qualificar para Competir www.altesafety.com

- ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPORT (ACLS)

- PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPORT (PALS)

- EMERGENCY MEDICAL PATIENTS
    ASSESSMENT, CARE AND TRANSPORT (EMPACT)

EMT COURSES
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PROGRAMAS DAE
DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA

O Programa de DAE é um local  onde são implementados em 

permanência Desfr ib i lhadores Automáticos Externos (DAE) ,  e  

onde o staff  é  treinado em Suporte Básico de Vida e  DAE,  de forma 

a garantir  a  existência  de uma resposta adequada em situação de 

paragem cardíaca.

O QUE É?

Em caso de paragem cardíaca,  são imediatamente desencadeados 

os procedimentos de socorro de acordo com protocolos 

pré-estabelecidos até à  chegada dos serviços de emergência .  O 

DAE indica e  real iza ,  quando necessár io ,  o  tratamento de 

desfibri lhação,  que reinic ia  as batidas cardíacas de forma a 

reverter  a  paragem cardíaca.

COMO FUNCIONA?

Este t ipo de resposta aumenta a  probabi l idade de sobrevivência ,  

de 5% para 74%. Em muitos casos de emergência ,  a  espera pelo 

atendimento médico é  fatal .

QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

SABIA QUE:

A morte cerebral e a morte permanente ocorrem entre 4 e 6 minutos
após a paragem cardíaca. Poucas tentativas de ressuscitação são
bem sucedidas após 10 minutos. 

59% da população não se sente confiante para tentar
salvar uma vida?

10% de redução da taxa de sobrevivência POR CADA MINUTO
que passa sem o devido socorro. 

7.9 milhões de pessoas sofrem de Doenças Cardiovasculares
na África Subsariana das quais, 5% morrem de PCR

40 pessoas morrem por hora na Europa, vítimas uma paragem
cardiorespiratória súbita.

74%Com a existência de um equipamento
de DAE, a taxa de sobrevivência nos
primeiros minutos sobe para: 
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As suas Mãos podem Salvar Vidas

Há semelhança do que já acontece em muitos países, os DAE podem ser 

instalados em locais públicos ou privados tais como: espaços 

comerciais, espaços desportivos, empresas, farmácias, espaços de 

saúde, transportes públicos, restaurantes, centros comerciais, 

estabelecimentos de ensino, aeroportos, hotéis, cinemas, entre outros. 

Para além de CONTRIBUIR de forma inequívoca para o  PRESTIGÍO e 

RECONHECIMENTO da sua organização,  é  uma forma de expressar  uma 

RESPONSABILIDADE inerente aos seus OBJECTIVOS e ,  mais  importante 

a inda,  é  um forte CONTRIBUTO para SALVAR VIDAS.    

ONDE IMPLEMENTAR?

PORQUÊ? 

PROGRAMAS DAE
DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA

A ALTE SAFETY disponibiliza um produto “chave na mão, implementando 

um Programa de Desfibrilhação Automática Externa com todo o 

know-how de uma equipa especializada e a logística inerente incluída:

COMO TER UM PROGRAMA DAE

Levantamento das necessidades

Estudo prévio  e  planeamento

Identificação e formação dos operacionais

Fornecimentos e  manutenção dos equipamentose s inalética

Auditor ia  e  programa de manutenção preventiva

Simulações e relatór ios per iódicos

Estabelecimento do programa
DAE e treino dos utilizadores 

PROGRAMA
Um contrato de manutensão é obrigatório
para a garantia de um bom funcionamento 

MANUTENÇÃO
Periodicamente o equipamento deve
funcionar, efectuando-se uma reciclagem
dos conhecimentos da formação

RECICLAGEM

As suas Mãos podem Salvar Vidas www.altesafety.com
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Serviços Especial izados por Profissionais Qualificados

SERVIÇOS DE SHST
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO 

A identificação de fontes ,  ou de s ituações com o potencial  para provocarem danos,  ou terem um impacto adverso sobre uma organização,  sob o  ponto de v ista 

da afectação da saúde e bem-estar  das pessoas,  dos bens mater ia is ,  do ambiente e  do patr imónio histór ico e/ou cultural ,  vulgarmente designadas por  per igos ,  

e  a  aval iação da probabi l idade da sua concretização e da magnitude das suas consequências ,  processo designado por  aval iação de r isco,  constitui ,  nos dias de 

hoje  uma ferramenta indispensável  de gestão.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS

TÉCNICA WHAT IF / CHECKLIST;

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS;

HAZOP – ESTUDO DE PERIGOS E 

OPERABILIDADE;

FMEA – ANÁLISE DE MODOS DE FALHA E DE 

EFEITOS;

FTA – ÁRVORES DE FALHAS;

ETA – ÁRVORES DE EVENTOS;

DOW – ÍNDICE DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO;

MÉTODO DE GRETENER;

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE 
CONSEQUÊNCIAS DE ACIDENTES;

MÉTODO DE MATRIZES;

PHAST E ALOHA: PROGRAMAS DE 

MODELAÇÃO MATEMÁTICA: 

METODOLOGIAS

- ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

- ANÁLISE DE FALHA HUMANA

- ANÁLISE DE FALHAS E EFEITOS

FERRAMENTAS

Avaliar os possíveis riscos 

presentes na actividade e/ou 

local de trabalho;

Estabelecer possíveis 

correcções de segurança;

Implantar e averiguar os 

procedimentos de segurança 

ao trabalhador;

Fomentar a segurança do 

trabalho na empresa;

Documentar as averiguações 

e correcções realizadas nas 

actividades e/ou locais de 

trabalho.

OBJECTIVOS

www.altesafety.com



SERVIÇOS DE SHST
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO 

Análise das doenças profissionais, seu tratamento estatístico e caracterização e elaboração do relatório anual;

Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à saúde no trabalho;

Identificação das necessidades específicas de formação sobre os riscos para a saúde e respectivas medidas de prevenção 
adequadas aos diversos sectores de actividade;

Realização de auditorias internas de Segurança com a finalidade de:
     Identificar e avaliar os riscos para a segurança e saúde nos locais de trabalho;
     Avaliar o grau de controlo dos riscos;
     Verificar a observância das normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho.

Elaboração das medidas preventivas e correctivas a implementar;

Análise dos acidentes de trabalho e elaboração das correspondentes recomendações, preventivas e correctivas;

Recolha, organização e elaboração de mapas dos elementos estatísticos relativos à Segurança do Trabalho;

Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais;

Recolha, organização e manutenção de todos os elementos relevantes numa perspectiva de Segurança do Trabalho;

Fornecer informação sobre as normas de natureza legal e regulamentar, bem como instrumentos internacionais relativos a 
matérias sobre Segurança do Trabalho;

Colaboração na preparação, lançamento e controlo de campanhas de Segurança no Trabalho;

Organização dos meios destinados à prevenção e protecção, colectiva e individual;

Proceder, no âmbito da Segurança e Higiene do Trabalho, à identificação das necessidades de Formação dos trabalhadores 
em geral e, em especial, daqueles que desempenhem funções específicas nos domínios da Segurança, Higiene e Saúde;

Organização e actualização da documentação para efeitos de consulta, quer interna, quer pelas autoridades competentes.

Consultoria na definição das especificações técnicas e selecção de Equipamento de protecção Individual para aquisição

SERVIÇOS INTEGRADOS

A qual idade e a  Segurança das condições de trabalho assumem cada vez mais  uma importância  crescente,  quer  por  força de obr igações de natureza legal ,  quer  

por  v ia  da modernização das organizações e da necessidade de melhor ia  do desempenho dos trabalhadores.  A organização e o  funcionamento dos Serviços de 

Segurança e Saúde no Trabalho encontram-se regulamentadas em diplomas e existe a  possibi l idade das empresas recorrerem a serviços externos para 

execução e desenvolvimento destas activ idades.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Serviços Especial izados por Profissionais Qualificados www.altesafety.com



SERVIÇOS DE SHST
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO 

A introdução de normativos legais  de âmbito nacional  e  internacional ,  v ieram introduzir  novas 

regras ,  instrumentos e  intervenientes na activ idade da construção,  nomeadamente a  

obr igator iedade de ser  elaborado um Plano de Segurança e Saúde (PSS)  para os estaleiros e  a  

cr iação da figura do Coordenador  em matér ia  de Segurança e Saúde durante a  real ização do 

Projecto/Obra.  

Os coordenadores de segurança deverão desenvolver  um vasto conjunto de activ idades que lhes 

permitam planificar  e  organizar  a  prevenção e segurança desde a  fase do projecto até à  fase de 

execução dos trabalhos de construção,  incluindo os trabalhos de manutenção da obra.  

A missão da coordenação segurança v isa compatibi l izar  e  catal isar  as d iversas intervenções 

que se ver ifiquem em todo o  processo no sentido da optimização da segurança e da saúde.  A 

acção dos coordenadores não retira  nem diminui  as  responsabi l idades que competem a cada um 

dos intervenientes.

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO

METODOLOGIAS

1. AVALIAÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS

2. DESENVOLVER O PSS NA FASE DE OBRA

3. ELABORAÇÃO DE FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

4. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES

5. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PSS

6. GARANTIR A GESTÃO DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA

7. COLABORAÇÃO COM O COORDENADOR DE SEGURANÇA

8. ORGANIZAÇÃO DO CONTROLO DOCUMENTAL

9. APOIO NA REALIZAÇÃO DA COMPILAÇÃO TÉCNICA

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA AS 

FASES DE PROJECTO E DE OBRA

ASSEGURAR A FUNÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA

ASSEGURAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA

CONDUÇÃO DE AUDITORIAS A OBRAS E/OU ESTALEIROS

APOIO EM DIVERSAS ACTIVIDADES
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SERVIÇOS DE SHST
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO 

Com vista a  satisfazer  as necessidades das organizações neste domínio ,  a  

Alte Safety possui  competências para ,  numa postura de parcer ia  com os 

seus cl ientes:

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADOS
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

1. EFECTUAR UM DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS EXISTENTES NA 

EMPRESA TENDO COMO REFERENCIAL O DOCUMENTO NORMATIVO SELECCIONADO.

2. ESTABELECER UM PROGRAMA DE TRABALHOS, EM QUE SE DEFINAM AS ACÇÕES A REALIZAR 

PARA IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, DA SST E/OU AMBIENTE, AS 

RESPECTIVAS PRIORIDADES, O CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO, OS MEIOS A DISPONIBILIZAR E A 

RESPONSABILIDADE PELA SUA CONCRETIZAÇÃO.

3. IDENTIFICAR AS ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO/FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA QUALIDADE, 

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO E/OU DO AMBIENTE, NECESSÁRIAS PARA 

ENQUADRAR OS RECURSOS HUMANOS NA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE 

GESTÃO DA QUALIDADE, SST E/OU AMBIENTE.

4. COORDENAR AS ACÇÕES ASSOCIADAS À IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE, DA SST E/OU AMBIENTE NA EMPRESA, DEFININDO E ORIENTANDO AS ACÇÕES 

CONCRETAS A REALIZAR, FUNCIONANDO COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA.

5. COLABORAR NA PREPARAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, DA SST E/OU AMBIENTE E À 

ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO MANUAL E DOCUMENTOS ASSOCIADOS, TAL COMO O P.E.I. (PLANO DE 

EMERGÊNCIA INTERNO), PROPORCIONANDO O SUPORTE NECESSÁRIO AOS RECURSOS INTERNOS 

IGUALMENTE ENVOLVIDOS EM TAIS ACTIVIDADES.

6. AVALIAR E REVER O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, DA SST E/OU AMBIENTE APÓS 

IMPLEMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE, DE SST E/OU AMBIENTE.

7. PREPARAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO.
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SERVIÇOS DE SHST
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO 

Para a  implementação,  ou aval iação do desempenho,  de forma 

consistente de um Sistema de Gestão da Qual idade,  da 

Segurança e/ou Ambiente ,  independentemente da sua 

dimensão,  t ipo e  caracter íst icas ,  seja  ele  cert ificado ou 

cert ificável  ou não,  é  necessár io  efectuar  um diagnóstico da 

s ituação da organização,  relat ivamente aos requis itos legais  

apl icáveis  e  aos r iscos que as activ idades desenvolvidas 

comportam,  após o  qual  será possível  planear,  programando as 

medidas correctivas a  implementar,  ministrar  a  formação 

necessár ia  e  empreender  as medidas de carácter  técnico e/ou 

organizativo que se v ierem a revelar  necessár ias .

A identificação de fontes ou s ituações com o potencial  para 

provocarem danos ou terem um impacto adverso sobre uma 

organização,  sob o  ponto de v ista da afectação da saúde e 

bem-estar  das pessoas,  dos bens mater ia is ,  do ambiente e  do 

patr imónio histór ico e/ou cultural ,  vulgarmente designadas 

por  per igos ,  e  a  aval iação da probabi l idade da sua 

concretização e da magnitude das suas consequências ,  

processo designado por  aval iação de r isco,  constitui ,  nos dias 

de hoje  uma ferramenta indispensável  de gestão.

AUDITORIAS E DIAGNÓSTICO
AUDITORIAS TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE,  SEGURANÇA OU DO DESEMPENHO 

AMBIENTE, NUMA PERSPECTIVA GLOBAL

AUDITORIAS DE CONFORMIDADE LEGAL (AMBIENTE, 

QUALIDADE E SEGURANÇA)

AUDITORIAS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS DE 

GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E DA SEGURANÇA

AUDITORIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDADE INTEGRANDO 

AS COMPONENTES DE SEGURANÇA TÉCNICA, 

SEGURANÇA FÍSICA E SEGURANÇA DOS SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO.

MEIOS DE DIAGNÓSTICO E AVALIZAÇÃO

ISO 9001 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE;

ISO 14001 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL;

ISO 45001 – SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

E SAÚDE OCUPACIONAL;

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS;

ESTUDOS HAZOP;

FMEA – ANÁLISE DE MODOS DE FALHA

E DE EFEITOS;

FTA – ÁRVORES DE FALHAS;

DOW – ÍNDICE DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO;

GRETENER - MÉTODO DE VALIAÇÃO DO RISCO

DE INCÊNDIO;

MARAT – MÉTODO SIMPLIFICADO AVALIAÇÃO 

DO RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.

METODOLOGIAS
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SERVIÇOS DE SHST
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA TRABALHO 

No âmbito da segurança contra incêndios em edif íc ios e  recintos ,  no decurso da sua 

exploração e ut i l ização devem possuir  um Plano de Segurança.  O Plano de Segurança é 

elaborado em função de vár ios factores que definem a Categoria  de Risco,  como sejam 

as medidas de autoproteção necessár ias em edif íc ios e  recintos durante a  exploração 

ou uti l ização dos mesmos,  para o  cumprimento da legislação em vigor,  var iam em função 

da Uti l ização-t ipo e  da categoria  de r isco.

MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA À EMERGÊNCIA

Elaboração de Procedimentos/Plano de Emergência Interno 

(PEI), por forma a planear com a devida antecedência as 

possíveis situações de emergência. As Medidas de 

Emergência devem ter uma estrutura simples, organizada 

com o objectivo de permitir gerir as actuações, em caso de 

acidente, numa óptica da eficácia máxima.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As Medidas de Prevenção (Procedimentos/Plano) são um 

documento dinâmico e pretende constituir uma ferramenta 

que garanta que todos os sistemas ou equipamentos 

instalados e relacionados com as condições de segurança 

efectivamente, funcionem. Por outro lado, procura 

estabelecer as regras de exploração que todos os 

utilizadores dos referidos edifícios devem respeitar. 

MEDIDAS PREVENTIVAS - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO OU PLANOS DE PREVENÇÃO.

MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO - PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA OU DE PLANOS DE EMERGÊNCIA 
INTERNO.

REGISTOS DE SEGURANÇA - RELATÓRIOS DE VISTORIA OU INSPECÇÃO, E RELAÇÃO DE TODAS AS ACÇÕES DE MANUTENÇÃO 
E OCORRÊNCIAS DIRECTA OU INDIRECTAMENTE RELACIONADAS COM A SCIE.

FORMAÇÃO EM SCI - ACÇÕES DESTINADAS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DAS ENTIDADES 
EXPLORADORAS, OU DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA, DESTINADA AOS DELEGADOS DE SEGURANÇA E OUTROS ELEMENTOS QUE 
LIDAM COM SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO DE INCÊNDIO.

SIMULACROS, PARA TESTE DO PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO E TREINO DOS OCUPANTES COM VISTA A CRIAÇÃO DE 
ROTINAS DE COMPORTAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROCEDIMENTOS.

DEFINIDA A PERIODICIDADE MÍNIMA EM FUNÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO E UTILIZAÇÃO-TIPO

PRINCIPAIS MEDIDAS:
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“A SAÚDE E O BEM-ESTAR DOS 
SEUS COLABORADORES, SÃO 
A CHAVE PARA O SUCESSO DA 
SUA EMPRESA ” 

SAÚDE
OCUPACIONAL



PROGRAMAS SO
SAÚDE OCUPACIONAL

Fonte:  Adaptado Organização Internacional  do Trabalho,  2019

É indispensável

6500 MORREM DEVIDO
A DOENÇAS PROFISSIONAIS

PREVENIR!

86.3% DAS MORTES A NÍVEL GLOBAL

1000 MORREM DEVIDO
A ACIDENTES DE TRABALHO
13,7% DAS MORTES A NÍVEL GLOBAL

7.500

5-7% DAS MORTES A NÍVEL GLOBAL

pessoas morrem todos
os dias devido a  condições

de trabalho per igosas
e insalubre

www.altesafety.com



Os nossos programas e serviços de Saúde Ocupacional  são adaptados aos 

seus objectivos e  necessidades,  mas especificidade dos mesmos pode 

var iar  conforme a final idade a  que se destinam,  o  sector  ou função 

exercicida pelo colaborador  ou conforme a lesão,  doença ou acidente que 

se possa v ir  a  ver ificar.

PROGRAMAS À SUA MEDIDA

A SO vai muito além e do mero cumprimento da legislação e dos pressupostos de 

prevenção de doenças e do acompanhamento e promoção da saúde e bem-estar no 

local de trabalho. 

As doenças profissionais e os acidentes de trabalho podem ter um impacto elevado 

no funcionamento e produtividade da empresa conduzindo a custos avultados, 

principalmente se se tratarem de posições essenciais ou especializadas.

Nesse sentido, a SO fomenta a qualidade, origina um aumento global da 

produtividade, potencia o sucesso da sua empresa, e principalmente  permite-lhe 

salvaguardar um dos mais valiosos patrimónios da sua empresa: os colaboradores

A IMPORTÂNCIA DA SO

Segundo as normas e legislação em 

vigor,  a  SO pode actuar  em situações de:

Admissão,  Ocasionais ,  Per iódicos ,  

Demissão e  Retorno ao Trabalho

MOMENTOS DE ACTUAÇÃO

A Saúde Ocupacional  é  composta por :

Programas e  Acções de Saúde,  Anál ises 

Epidemiológicas

PRINCIPAIS SERVIÇOS

PRINCIPAIS VANTAGENS PARA A SUA EMPRESA

- VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO;

- REDUÇÃO DO ABSENTISMO;

- AUMENTO DA MOTIVAÇÃO;

- AUMENTO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES;

- REDUÇÃO DAS TAXAS DE ROTATIVIDADE;

- AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E 
QUALIDADE;

- AUMENTO DA CONFIANÇA E REPUTAÇÃO 
DA EMPRESA;

- REDUÇÃO DO CUSTO E DOS PRÉMIOS DE 
SEGURO;

 - VALORIZAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA;

- AUMENTO DO POTENCIAL DE INOVAÇÃO 
CREATIVIDADE;

- FACTOR DE DIFERENCIAÇÃO NO 
MERCADO;

- MELHORIA DO AMBIETE DE TRABALHO;

- DEMONSTRAR “COMPLIANCE” COM A 
LEGISLAÇÃO E NORMAS EM VIGOR;

- BOA FERRAMENTA DE MARKETING 
INSTITUCIONAL;

- REDUÇÃO DAS FRAUDES E ACCÇÕES 
JUDICIAIS POR DOENÇA;

PROGRAMAS SO
SAÚDE OCUPACIONAL

Trabalhadores Saudáveis,  Empresa de Sucesso www.altesafety.com
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RESPOSTA À
EMERGÊNCIA

“PREVENÇÃO, SOCORRO, RIGOR, 
PROFISSIONALISMO, TEMPO DE 
RESPOSTA E ACTUAÇÃO ” 



Prevenção, Socorro,  Rigor,  Profissionalismo, Tempo de Resposta e Actuação

RESPOSTA À EMERGÊNCIA
EQUIPAS E MEIOS DE INTERVENÇÃO RÁPIDA 

POSTO MÉDICO AVANÇADO

Equipado com o mater ial  necessár io  para 

a  prestação de pr imeiros socorros e  para 

a  estabi l ização das v ít imas para poster ior  

evacuação para o  hospital ,  quando se 

mostre necessár io

PROFISSIONAIS DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA

Profissionais  com formação especial izada,  

cert ificada e reconhecida ,  em diferentes cenários de 

emergência ,  como Combate a  Incêndios Urbanos e 

Industr ia is ,  Matér ias Per igosas,  Salvamento em 

Grande Ângulo ,  Evacuação de Emergência ,  Busca e 

Salvamento,  Resgate ,  entre outros.

Meios especial izados,  com capacidade de 

resposta rápida e  eficaz para a  prestação 

de Suporte Básico e  Avançado de Vida 

(SAV/ALS)  em situações de acidente ,  

agressão,  trauma ou doença súbita

AMBULÂNCIAS DE EMERGÊNCIA

www.altesafety.com



Os nossos cl ientes são comprovativo da confiança e qualidade dos serviços prestados

OS NOSSOS CLIENTES
PRINCIPAIS CLIENTES E PROJECTOS EM CURSO

www.altesafety.com



“Não procuramos a perfeição,  queremos atingir  a qualidade através da prevenção consciente”

CONTACTOS
(+258) 84 746 31 45

geral@altesafety.com

Rua Kamba Simango 71 - Maputo

www.altesafety.com

tel:00258847463145
mailto:geral@altesafety.com
https://www.linkedin.com/company/altesafety/
https://www.facebook.com/altesafety
https://www.instagram.com/altesafety/
https://www.youtube.com/channel/UCbDn0m04Z1yEUYpzInMPUYw
https://altesafety.negocio.site/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=258847463145&text&app_absent=0
https://maps.app.goo.gl/kw6gzVNN3JgiLgc36

