SAÚDE E
SEGURANÇA
DO TRABALHO
in companies, by people.

FUTUREMED
Serviços
 Medicina do trabalho
 Segurança do trabalho e serviços
complementares
 HACCP [Segurança Alimentar]
 Formação
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FUTUREMED
Quem somos
Somos uma empresa de Segurança e Saúde no Trabalho, com Gabinete Médico e
escritório em Lisboa, ao serviço das pessoas e empresas desde 2007 e que se empenha
na satisfação de clientes e no cumprimento da legislação do trabalho. Dispomos de uma
cobertura nacional, de meios logísticos necessários [Unidades Móveis, Gabinetes
Clínicos, Enfermeiros, Médicos e Técnicos de Segurança qualificados].
Encontramo-nos devidamente creditados e autorizados (as autorizações poderão ser
consultadas, respetivamente, em www.act.gov.pt e www.dgs.pt, nos sítios da
Autoridade para as Condições do Trabalho [ACT] e da Direção-Geral da Saúde [DGS].

O que é a Saúde e Segurança do Trabalho
É a área, que junto das empresas, existe para prevenir riscos
profissionais e promover a saúde dos trabalhadores.
O Art.º 98º. do DL 109/2000, refere que é da competência e
obrigação das entidades empregadoras a organização dos
serviços de segurança e saúde no trabalho, abrangendo
todos os trabalhadores.
O empregador deve organizar o serviço de segurança e saúde no trabalho, de acordo
com as modalidades previstas na legislação e constitui contraordenação muito grave a
violação desta disposição.
Esta natureza essencialmente preventiva, baseia-se no conhecimento das diversas
atividades desenvolvidas no local de trabalho e pressupõe a estreita colaboração com
técnicos de segurança e profissionais da área da Saúde do Trabalho, que promovem a
vigilância da saúde através da realização de exames de saúde consignados na lei
[exames de admissão, periódicos e ocasionais].
Todos os trabalhadores são obrigados a ir às consultas de medicina do trabalho, sob
pena de contraordenação grave punida com pesadas coimas.
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MEDICINA DO TRABALHO
+info1

O que fazemos
Acompanhamos os trabalhadores, através de exames
clínicos, da avaliação de riscos profissionais decorrentes
da sua atividade, dispondo de outros Exames
Complementares de Diagnóstico, tais como o rastreio
oftalmológico, o audiograma, as provas de função
respiratória, análises clínicas entre outros.

SEGURANÇA DO TRABALHO
+info2
O que fazemos
Somos os «olhos» e o suporte das nossas empresas na
deteção, medição, avaliação e controlo de causas de
risco profissional e de prevenção de acidentes de
trabalho e doenças profissionais e seus riscos. Planos
de prevenção e controlo e de Emergência e avaliações
de ruído, de iluminância e de conforto térmico.

OUTROS SERVIÇOS
+info3
O que fazemos
Prestamos serviços complementares nas áreas de
Segurança Alimentar [HACCP].
Formação em Saúde e Segurança no Trabalho [SST] e
elaboramos e implementamos Medidas de Autoproteção
[MAP's] e Planos de Emergência. Efetuamos estudos de
Ergonomia. Serviço de Controlo de Pragas.
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INFO1 | MEDICINA DO TRABALHO
O QUE FAZEM AS NOSSAS EQUIPAS
A vigilância médica dos trabalhadores e das suas condições de trabalho, para um
diagnóstico o mais precoce possível de patologias, relacionadas ou não com o trabalho.
O QUE ESTÁ ENGLOBADO NAS NOSSAS CONSULTAS
 Vigilância da saúde dos trabalhadores
 Realização dos exames de Saúde de admissão, periódicos e ocasionais
 Análise e recolha de Dados Biométricos
 Teste de visão, com escala optométrica
 Vigilância e recomendações específicas de grupos de trabalhadores mais
vulneráveis
 Registo dos aspetos clínicos relativos ao trabalhador
 Gestão do processo clínico nominativo
 Avaliação de aptidão para o trabalho [FAM - Ficha de Aptidão Médica]
 Organização dos ficheiros clínicos e Fichas de Aptidão dos trabalhadores

O QUE PODE SER ENGLOBADO NAS NOSSAS CONSULTAS
GRUPO A | ECD – EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
Análises Clínicas | Sangue e Urina | Testes rápidos serológicos e antigénios COVID19
Exames Audiométricos | Audiograma e Timpanograma
Exames Respiratórios | Espirometria
Exames Cardiológicos | Electrocardiograma em repouso ou com prova de esforço
Ecocardiograma | Holter | MAPA
Exames Oftalmológicos | Rastreios Oftalmológicos de maior complexidade
Imagiologia | Radiologia convencional | Ecografia
GRUPO B | VACINAÇÃO
Gripe
Atualização do PNV [Plano Nacional de Vacinação]
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INFO2 | SEGURANÇA DO TRABALHO
O QUE FAZEM AS NOSSAS EQUIPAS
No essencial, a prevenção de acidentes de trabalho. Levando a efeito um conjunto de
ações, de identificação das condições inseguras no ambiente de trabalho, promovendo
a informação e formação dos trabalhadores, por via de medidas preventivas.
O QUE ESTÁ ENGLOBADO NO NOSSO TRABALHO
 Planeamento da prevenção, por via a avaliação dos riscos no local de trabalho,
com a sugestão de medidas de prevenção, incluindo a identificação do
enquadramento das Medidas de Auto Proteção
 Elaboração do plano de prevenção e controlo de riscos profissionais, assegurando
a execução das medidas de prevenção, promovendo a sua operacionalidade
 Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a conservação dos equipamentos
de proteção individual, bem como da sinalização de segurança
 Identificação, avaliação e controlo dos níveis de pressão sonoro, de iluminância e
de conforto térmico [medição num posto de trabalho]
 Indicar situações de perigo grave e iminente e propor ações para a sua resolução
e as condições de trabalho de trabalhadores em situações mais vulneráveis
 Conceber e desenvolver o programa de informação para a promoção da SST
 Analisar as causas de acidentes de trabalho ou de ocorrência de doenças
profissionais, elaborando os respetivos registos
 Em caso de acidentes de trabalho graves [acidentes com intervenção de meios de
socorro, tais como INEM e Bombeiros, e que originem ausência por incapacidade
para o trabalho] terá que ser elaborado um relatório, com necessidade de uma
ou mais deslocações ao local do acidente [será cobrado um valor adicional]
 Desenvolvimento do programa de formação para a promoção da SST
 Atividades de apoio: [i] de organização dos elementos necessários às notificações
obrigatórias [ii] na elaboração e envio do Anexo D do Relatório Único [iii] na
informação e consulta aos trabalhadores [iv] e nas atividades dos representantes
dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho, quando aplicável
 Prestar informação realizada durante as visitas/reuniões com a empresa e
legislação relevante aplicável
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O QUE PODE SER ENGLOBADO NO NOSSO TRABALHO
GRUPO A | MONOTORIZAÇÃO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS
 Ruído laboral e ambiental
 Contaminantes químicos na atmosfera de trabalho [qualidade do ar]
 Avaliação dos níveis de Iluminância
 Conforto e ambiente térmico

GRUPO B | CONSTRUÇÃO CÍVIL
 Acompanhamento de segurança em obra
 Compilação técnica de obra
 Planos de Segurança e Saúde [PSS].
 Serviços externos de segurança do trabalho à própria empresa

GRUPO C | ERGONOMIA

Estudo ergonómico do posto de trabalho
 Análise de posturas, em especial, ao nível da movimentação manual de cargas

Identificação e avaliação dos fatores de risco

Formação corretiva do bom uso da Ergonomia na prevenção de lesões

Formação preventiva em métodos de prevenção no aparecimento de lesões

GRUPO D | PLANOS ESPECÍFICOS DIVERSOS
 MAP’s – Medidas de Autoproteção
 Plano de Segurança Contra Incêndios
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INFO3 | OUTROS SERVIÇOS
HACCP [SEGURANÇA ALIMENTAR]
O QUE FAZEM AS NOSSAS EQUIPAS
Acompanham a empresa na aplicação obrigatória, do Regulamento [CE] n.º 852/2004
do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 ao nível da segurança dos
géneros alimentares, do processo produtivo e da sua transformação.
O QUE ESTÁ ENGLOBADO NO NOSSO TRABALHO
[o que pode variar, serão a quantidade de visitas/ano contratadas]
 Auditorias de diagnóstico
 Auditorias de verificação
 Assessoria técnica para implementação de sistemas de HACCP
 Análises microbiológicas e físico-químicas

FORMAÇÃO
GRUPO A | ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ST1 | Noções básicas de segurança, higiene e saúde no trabalho
 ST2 | Prevenção e avaliação de riscos e acidentes profissionais
 ST3 | Brigadas de incêndio [segurança contra incêndio]
 ST4 | Movimentação manual de cargas
 ST5 | Movimentação mecânica de cargas
 ST6 | Trabalho sentado e equipamentos dotados de visor
 ST7 | Equipamentos de proteção individual
 ST8 | Riscos físicos [iluminação, ruído, conforto térmico]
GRUPO B | ÁREA DE SAÚDE DO TRABALHO
 MT1 | Primeiros socorros
 Outros sob orçamentação [prevenção do alcoolismo, tabagismo e stress laboral]
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CONTROLO DE PRAGAS
O QUE FAZEM AS NOSSAS EQUIPAS
Asseguram que os procedimentos adequados para controlar os parasitas/pragas [ver
nº3 e nº4 do Capítulo IX do Anexo II do Regulamento [CE] nº 852/2004 de 29 de abril e
suas alterações] e sua eliminação, é assegurado.
O QUE SÃO PRAGAS
São surtos de espécies animais que ao estarem presentes num estabelecimento do
setor alimentar, poderão contactar com os alimentos e contaminá-los, podendo levar à
existência de produtos não seguros.
Alguns exemplos: Roedores, ratos, ratazanas e rastejantes no geral, baratas, formigas e
insetos voadores, como moscas, mosquitos, e por vezes, a traça.
As infestações por pragas podem ocorrer em locais que favoreçam a sua proliferação e
onde existam alimentos.
Podem entrar nas instalações através da sua deslocação, junto com as matérias-primas
e materiais, através dos veículos de transporte, equipamentos e/ou manipuladores.
O QUE ESTÁ ENGLOBADO NO NOSSO TRABALHO
[o que pode variar, serão a quantidade de visitas/ano contratadas]
 Elaboramos um mapa com a localização e um programa de manutenção, das
estações de iscos ou de deteção e de eletrocutores / electrocaçadores /
electrocoladores de insetos
 Elaboramos e formamos as pessoas ao nível das fichas técnicas e das fichas de
segurança dos produtos [em caso de intoxicação com o produto]
 Mantemos regularmente em arquivo todos os relatórios de controlo de pragas,
designadamente das ações de controlo preventivo previstas no Programa de
Controlo de Pragas, nomeadamente: quando existe uma infestação; do registo
das respetivas áreas de atividade das pragas; da aplicação de qualquer produto
químico; a descrição das respetivas ações corretivas; formamos os responsáveis
sobre as instalações deverem estar sempre em bom estado de conservação;
promovemos e mantemos um Plano de Higienização das instalações
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