
O que oferece Full Consulting ?
Hoje em dia, a análise de riscos é útil e muito eficaz quando se realiza com método. Por ser algo moroso e complexo de 
realizar, além de implicar um custo, o empresário muitas vezes entende poupar nesta importante análise. Os empresários 
assumem então um risco desconhecido e o seu impacto pode ser fatal para o desenvolvimento da atividade e continuidade 
do próprio negócio.

Full Consulting proporciona um serviço de informação sobre Prevenção e Segurança, dirigido a empresas exportadoras 
ou com projetos de internacionalização e que têm trabalhadores temporariamente deslocados em comissão de serviço, 
ou expatriados, quando promovem a criação de uma operação própria com recursos técnicos e humanos, nos mercados 
de destino. 

Existe hoje uma necessidade, cada vez mais premente, da empresa informar os trabalhadores, sobre o país para onde vão 
trabalhar ou viver e assumir a responsabilidade de os formar sobre as medidas de Prevenção e Segurança que deverão 
adotar no estrangeiro.
 

As fichas de país contêm informação prática, para a empresa e trabalhadores em mobilidade 
internacional, sobre os principais aspetos que se devem considerar para uma correta preparação da 
viagem, cuidar de uma deslocação segura e cumprir com os requisitos básicos em matéria de 
Prevenção de riscos e Segurança, no país para o qual viajam.

Fichas de informação prática do país de destino, para 
empresas com trabalhadores deslocados no estrangeiro



Caraterização da ficha
Em Full Consulting criamos uma ficha com informação prática sobre o quotidiano no país de destino e recomendações 
de prevenção e segurança pessoal.
 
Podemos aceder a informação completa sobre mais de 30 países. 

Alguns destinos: China; EUA; Hong Kong; Panamá; Perú; Colômbia; Chile; México; Equador; Marrocos; Tunísia.

A ficha aborda uma série de situações de riscos específicos do país para o qual viaja o trabalhador, incluindo recomen-
dações práticas a seguir para estar prevenido, quando se desloca, trabalha, convive, ou utiliza vários serviços no país. 
Com o objetivo de evitar que o trabalhador possa ser surpreendido por incidentes que são uma realidade, infelizmente 
corrente em muitos países. Os riscos podem ser vários, do tipo administrativo, sanitários, acidentes de tráfego, homicí-
dios, doenças endémicas, roubos, sequestros, acidentes naturais, terrorismo, delitos típicos do país e outros derivados do 
desconhecimento da cultura local, maus relacionamentos ou falta de senso comum.

Hoje, os riscos internacionais podem mudar repentinamente e de forma substancial, pelo que na empresa a gestão da 
prevenção e proteção dos trabalhadores deslocados, deve ser tratada, revista e atualizada de forma frequente. 
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