
Coordenação de segurança e saúde em 
projetos de construção

O coordenador de segurança e saúde no trabalho é responsável pela elaboração, 
introdução, avaliação e revisão de um plano integral de gestão da segurança e da saúde 
no trabalho. Este plano poderá evidenciar a segurança no local de trabalho através da 
participação da direção e do pessoal no desenvolvimento de práticas laborais seguras. 
Na prática, isto supõe: coordenar a execução do Plano de Gestão da Segurança e da 
Saúde no Trabalho; acompanhar o cumprimento do plano; desenvolver e manter 
sistemas de segurança e saúde no trabalho, ao acompanhar e avaliar as estratégias em 
matéria de saúde e segurança, de acordo com as alterações na legislação ou nas 
normas aplicáveis; desenvolver programas de formação em aspetos relacionados com a 
saúde e a segurança, tais como a gestão de riscos, a investigação de acidentes, a 
manipulação manual de cargas e a segurança contra incêndios.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ é uma referência neste setor. Somos totalmente competentes para assumir a 
responsabilidade da coordenação da segurança e da saúde no trabalho na indústria da 
construção, tanto na fase de conceção como em qualquer uma das restantes fases do 
projeto. A nossa metodologia especializada, de eficácia comprovada, permite-nos prestar 
um serviço fiável e de qualidade. Adaptamos totalmente a nossa abordagem a cada 
projeto de construção e aos procedimentos particulares de cada cliente. Participamos 
ativamente na coordenação de atividades empresariais. Disponibilizamos 
aconselhamento na escolha de equipas de proteção individual e coletiva, maquinaria e 
medidas auxiliares. Verificamos que os trabalhos são corretamente finalizados. Quando o 
cliente o exige, podemos estar presentes nas instalações vinte e quatro horas por dia, 
sete dias por semana. Revemos a documentação sobre prevenção de riscos laborais 
elaborada pelas empresas implicadas e pelo seu pessoal. Redigimos relatórios periódicos 
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nos quais analisamos os dados estatísticos recolhidos sobre sinistralidade laboral. 
Investigamos os incidentes e acidentes. Disponibilizamos aconselhamento jurídico 
especializado. Prestamos um serviço integral de segurança e saúde que conjuga a 
coordenação e a assistência técnica em matéria de segurança e saúde no trabalho.

Clientes alvo

Este serviço destina-se a promotores de obras de edificação, empresas de gestão de 
projetos, gabinetes de arquitetura, empresas de engenharia e outras organizações 
públicas ou privadas que pretendam prevenir os acidentes no local de trabalho.
 
Para integrar a gestão da segurança na gestão de projetos, podemos prestar o serviço 
em qualquer fase do ciclo de vida da gestão do projeto: conceção, planificação, 
execução ou conclusão.
 
 
 
 

Principais benefícios para o cliente

Com os seus serviços de consultoria especializada adaptada às necessidades específicas 
dos nossos clientes, a Applus+ pode ajudá-los a:

Proteger a saúde e a segurança dos seus trabalhadores, através de uma melhoria 
das condições de trabalho.
Minimizar o risco de acidentes e a gravidade das suas consequências.
Garantir o cumprimento das normas e requisitos aplicáveis, evitando assim as 
sanções e os processos judiciais.
Otimizar a produção sem sacrificar a segurança, o que se traduz numa poupança 
de recursos.
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