
Diagnóstico de requisitos corporativos de Segurança, 
Saúde no Trabalho e Ambiente, a nível internacional  

O fenómeno da globalização criou novos modelos de negócios e novas necessidades na gestão 
preventiva. Quando a empresa possui filiais ou unidades de produção em diferentes países, é 
fundamental a implementação de um sistema de gestão corporativo e a realização de auditorias de 
diagnóstico internas a nível internacional, para verificar a conformidade do sistema com os 
requisitos corporativos e legais. É decisivo garantir os níveis necessários de proteção dos 
trabalhadores, independentemente do país onde a empresa tem presença física e atividade. 

Qual o valor acrescentado para a empresa?
O diagnóstico de requisitos corporativos é uma ferramenta de gestão de grande utilidade que irá permitir que a 
direção de SST e a administração da empresa, consigam uma eficaz implementação dos requisitos corporativos nas 
suas filiais e dispor, com garantias, de informação detalhada sobre o desempenho dos sistemas de gestão, em cada 
uma delas. O diagnóstico contribui com um valor acrescentado que se pode resumir nos seguintes aspetos:

• Promove a divulgação e integração da política de prevenção e dos procedimentos corporativos.
• Fomenta a utilização dos procedimentos corporativos como documentação de trabalho e de consulta diária.
• Aumenta o nível de exigência para o cumprimento dos requisitos corporativos.
• Otimiza as condições de Segurança, garantindo níveis uniformizados de proteção dos trabalhadores, indepen 
 dentemente do país onde residam.
• Redução da sinistralidade e dos custos associados.
• Introduz um critério objetivo e uniforme de avaliação, para a obtenção de resultados comparáveis entre todas  
 as filiais/unidades de produção.
• Permite a definição de indicadores obtidos a partir dos resultados das auditorias internas, o que permitirá à  
 empresa comparar a situação das diferentes filiais e partilhar as melhores práticas.
• Permite obter informação “intangível”, imprescindível para a tomada de decisões sobre os aspetos preventivos.



A nossa 
metodologia

• Análise da situação nas filiais/   
 unidades de produção e identificação  
 de necessidades a nível corporativo.
• Definição do âmbito e objetivos   
 pretendidos com auditorias de   
 diagnóstico corporativas.
• Harmonização da metodologia,   
 aspetos chave a valorizar e conteúdo  
 do check-list definitivo para o   
 disagnóstico, baseado nos requisitos  
 corporativos.

• Apresentação do projeto, da equipa  
 de consultoria e de objetivos   
 definidos.
• Realização do diagnóstico com base  
 nos critérios acordados na sede da  
 empresa.
• Apresentação do resultado   
 preliminar do diagnóstico.

• Relatório de resultados, por cada  
 filial /unidade de produção.
• Documento de recolha da principal  
 legislação de aplicação em cada país.
• Relatórios de resultados integrados.
• Mapa comparativo da situação das  
 filiais / unidades de produção.
• Proposta de ações estratégicas de  
 melhoria.

Contactar:

www.fullconsulting.es

Portugal:               
jsimao@fullconsulting.es /  Tm.: +351 968 890 487
Lisboa

Espanha (Sede):
info@fullconsulting.es / +34 934 943 216
Avda Josep Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta, 08029 de Barcelona

O que oferece Full Consulting?
• O conhecimento da legislação internacional.
• A experiência em mais de 20 países, com uma equipa de auditores e   
 consultores, altamente especializada.
• Uma rede de especialistas em prevenção de riscos de trabalho e ambiente, a  
 nível mundial.
• O conhecimento do enquadramento legal e de boas práticas em outras  
 empresas, setores e países.
• A experiência na gestão das diferenças culturais e das dificuldades de  
 identificação com a cultura da empresa.
• Um serviço com um custo variável e flexível.

• Agiliza a tomada de decisões, ao centralizar a informação dos diagnósticos 
 de todas as filiais internacionais, num único interlocutor e sob um mesmo 
 critério de avaliação.

1. Na sede

2. Nas filiais

3. Output

Experiência internacional
de Full Audit Consulting

Alemanha, Argélia, Argentina, Brasil, Chile, China, 
Colômbia, Equador, Estados Unidos, França, Itália, 

Marrocos, México, Moçambique, Peru, Polónia, Portugal, 
Qatar, Roménia, Tunísia, Turquia, Uruguai


