
Qual o valor acrescentado para a empresa?
O conhecimento da legislação em matéria de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente é imprescindível para garantir 
o correto funcionamento da operação de internacionalização da organização. As principais vantagens são:

• Facilita a   operação de implantação da empresa no país de destino, a partir do primeiro momento do processo;
• Conhecer o enquadramento legal, reduzindo o risco de sanções por incumprimento;
• Identificação e avaliação do cumprimento dos termos dos requisitos legais e das normas ISO 14001 e OHSAS 18001 

O que oferece Full-Consulting?

Identificação de Requisitos Legais de SST e Meio Ambiente, 
no país destino de Internacionalização

Conhecer a legislação aplicável em matéria de Segurança, Saúde no Trabalho e Meio Ambiente, é 
uma necessidade básica para qualquer organização e especialmente para as empresas que planeiam 
uma estratégia de expansão internacional, pois é elevado o risco de desconhecimento do 
enquadramento legal no país de destino.

• O conhecimento da legislação internacional.
• A experiência em mais de 30 paises, com uma equipa de consultores altamente qualificada.
• Uma rede mundial de especialistas em prevenção, segurança, saúde no trabalho e ambiente. 
• A coordenação centralizada da equipa,   a partir da sede, o que nos permite oferecer ao cliente, não só os  
 requisitos legais mas também a harmonização da  interpretação e aplicação dos mesmos.
• Um serviço  personalizado  com um custo flexível.



Full Consulting dispõe de uma rede de 

colaboradores especialistas nos paises de 

destino. A nossa missão é proporcionar ao 

cliente o informação, conhecimento e uma 

exaustiva descrição da legislação local em 

matéria de Segurança, Saúde no Trabalho e 

Meio Ambiente.

O serviço de identificação de requisitos 
legais de Full Consulting é prestado de 
forma personalizada para cada cliente, 
em função da seu setor de atividade e 
localização, incluindo:

• A entrega de um ficheiro no qual se  
identificam os textos legais e requisitos 
concretos aplicáveis à organização.

• Entrega dos textos legais completos.

• Possibilidade de realizar a verificação do 
cumprimento das normas, mediante a 
visita dos nossos consultores às 
instalações da empresa. 

• Atualizações das normas e requisitos 
aplicáveis, publicados com diferente 
periodicidade, em função das necessidades 
de cada cliente.

Uma apresentação prática do nosso 
serviço de identificação de requisitos 
legais, em formato Excel, oferece as 
seguintes vantagens em relação aos 
sistemas online de identificação:

• Programa de utilização universal.

• Fácil operação e filtragem dos requisitos 
por vetores, estado de cumprimento, etc.

• Acesso ilimitado à informação
proporcionada, não sendo requerido o 
pagamento de mensalidades de 
manutenção, para acesso à mesma, como 
é prática nos sistemas online. 

Contactar:

Referências de Empresas clientes:
Comsa Corporación, Construcciones Rubau, Coprosa, 

Encofrados Alsina, FCC Servicios Ciudadanos, GS Inima 
Environment, Igeotest, Imasa, KH Lloreda, Laboratorios 

Esteve, OHL, Osmos Sistemas Eléctricos, Seopan.

Principais países em que temos referências: 
Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Brasil, 
Bolívia, Bósnia-Herzegovina, Canadá, Chile, China, 

Colômbia, Croácia, Equador, Estados Unidos, Filipinas, 
França, Itália, Macedónia, Marrocos, México, 

Moçambique, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, Portugal, 
Qatar, Reino Unido, República do Congo, Roménia, 

Sérvia, Suécia, Tunisia, Turquia, Uruguai

Experiência internacional de                          
Full-Consulting

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  


