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Inspeções DE SEGURANÇA A
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
O objetivo das inspeções de segurança,
além do cumprimento da legislação, é
melhorar a competitividade das
empresas, alcançando um nível ótimo
de segurança da operacionalidade dos
equipamentos e das instalações.
SERVIÇOS COMPLETOS E EFICIENTES
A SGS realiza inspeções de segurança a
todo o tipo de equipamentos de trabalho,
que incluem entre outros
n Elevação de cargas
n Movimentação de terras
n Construção de estradas e edifícios
n Perfuração
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O serviço de inspeções de segurança
prestado pela SGS é completo, exigente
e fidedigno pois é realizado por técnicos
devidamente qualificados que partilham
da experiência internacional do Grupo
SGS.
De acordo com a legislação e com os
procedimentos aplicáveis da SGS, são

verificados os requisitos mínimos para
cada equipamento, contemplando as
seguintes ações
n Avaliação, identificação e listagem das
não conformidades
n Emissão do relatório da inspeção
n Apoio técnico na elaboração de 		
medidas para a eliminação das não
conformidades
n Emissão do certificado de 		
conformidade após verificação da 		
eliminação de todas as não 		
conformidades
n Emissão do certificado de ensaio, 		
quando aplicável
n Gestão e controlo da periodicidade
das verificações dos equipamentos,
através de uma base de dados 		
informática constantemente 		
atualizada

TRABALHAR COM A SGS SIGNIFICA
n Total cobertura nacional (Continente e
Ilhas)
n Reconhecimento internacional dos
Certificados SGS
n Know-how internacional
n Rede mundial de laboratórios 		
acreditados
n Técnicos altamente qualificados
n Rapidez e eficiência dos processos
n Acompanhamento constante e 		
personalizado
n Soluções idealizadas à medida de 		
cada Organização

BENEFÍCIOS
Além de garantir a segurança dos
trabalhadores, o acompanhamento
técnico constante ao longo da vida útil
dos equipamentos permite dar uma
pronta resposta tecnicamente
fundamentada perante solicitações das
autoridades fiscalizadoras.

Contacte-nos e solicite uma proposta!

A SGS prima pela fluidez e rapidez dos
processos, como a emissão in-loco dos
relatórios técnicos logo após a avaliação
do equipamento. Também os certificados
de conformidade são emitidos
rapidamente, com o apoio de uma
eficiente equipa de back office,
comprovativos nacionais e internacionais
de excelência e do cumprimento dos
requisitos normativos.
Os serviços de inspeção de segurança
da SGS apoiam, ainda, as empresas a
aumentar a rentabilização dos seus
recursos e a otimizar a gestão da sua
frota de equipamentos.

COMECE HOJE
Os nossos Gestores de Clientes estão à
sua disposição para esclarecer e
responder a quaisquer dúvidas e
questões.
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