
Rua Nossa Sr.ª d’Alegria, n.º39, 3800-356 Aveiro |Telf.: 234892150/1|Fax: 234892159| E-mail: geral@ccmt.pt | www.ccmt.pt 

ACT: Autorização n.º 418.04.1.10.01 
DGS: Autorização n.º 008/2010 



A  CCMT - Sr.ª D Alegria Centro Clínico de Medicina no Trabalho, Lda., é uma empresa prestadora 

prestadora de serviços integrados nas áreas da Segurança e Saúde no trabalho, Ambiente e Segurança 

Segurança alimentar, que através das técnicas mais actuais e de uma equipa de profissionais com 

larga experiência e com reconhecida competência, apoia os seus clientes e parceiros contribuindo 

contribuindo para o seu crescimento sustentável. 

A  intervenção da CCMT pauta-se pela inovação, excelência e rigor, apostando numa relação de 

relação de confiança e parceria, com o intuito de assegurar a prestação de um serviço de 

qualidade. 

O fornecimento de serviços integrados permite a optimização de recursos e tempo, reflectindo-se 

se numa mais valia técnica e financeira para os nossos parceiros. 

Quem Somos 

Vantagens dos nossos serviços 
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“O Trabalho com Qualidade, Respeito ao Meio Ambiente e 
Segurança, Gera Progresso e Confiança.”  
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N um mercado económico em que a 

sobrevivência da maioria das empresas depende da 

da sua capacidade de produção, a aposta na 

melhoria das condições de trabalho torna-se 

obrigatória. A organização dos serviços de 

segurança e saúde no trabalho (SST) garante um 

enquadramento eficaz para prevenir ou minimizar 

minimizar acidentes e problemas de saúde com a 

consequente redução de absentismo. Melhorias 

simples podem aumentar a competitividade, a 

rentabilidade e a motivação dos trabalhadores. 

Desta forma, os aspectos relacionados com a 

segurança e a saúde no trabalho tornaram-se 

variáveis fundamentais para a qualidade do 

desempenho dos trabalhadores e, como tal, para a 

a competitividade da empresa. 

 

Para além destes aspectos, e de acordo com a Lei 

7/2009, 12/02 (Código de Trabalho) regulamentado 

regulamentado pela Lei 102/2009 de 10/09, com 

redação dada pela Lei n.º 3/2014, 28/01 (Regime 

Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no 

Trabalho), as entidades empregadoras têm de 

organizar serviços de S.H.S.T., para promoção e 

vigilância da saúde dos seus colaboradores e 

controlo dos riscos profissionais a que estão 

expostos. A implementação de um Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho é, 

precisamente, uma ferramenta de auxílio às 

empresas na organização dos seus serviços de 

higiene, segurança e saúde no trabalho. 
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S EGURANÇA NO TRABALHO 

 

Os serviços prestados pela CCMT têm como base 

avaliações realizadas nos locais de trabalho, com a 

garantia de cumprimento do estipulado no art. 73º B do 

do anexo da Lei n.º 3/2014, 28/01: 

→Elaboração e entrega do Anexo D do relatório único; 

único; 

→Organização do dossier dos serviços de segurança e 

saúde no trabalho; 

→Vistoria de segurança às instalações da empresa e elaboração 

elaboração de relatório com indicação das não conformidades 

detectadas e respectivas medidas correctivas; 

→Identificação dos perigos e avaliação de risco e 

respectivo plano de controlo, de acordo com metodologia 

desenvolvida pela CCMT. Nesta fase são observados os postos de 

trabalho e entrevistados os colaboradores, com o objectivo de 

identificar os perigos inerentes a cada posto de trabalho, para 

posteriormente ser possível avaliar os riscos associados.  

→Elaboração de instruções, informações e registos de 

de segurança de acordo com as necessidades detectadas; 

→Análise das causas de acidentes de trabalho ou da 

ocorrência de doenças profissionais: 

Averiguação dos acidentes / consulta e formação aos 

acidentados; 

Elaboração de relatórios de acidentes de trabalho;  

Listagem de acidentes de trabalho e de doenças profissionais;  

Listagem das medidas, propostas ou recomendações formuladas 

formuladas pelo serviço de segurança e de saúde no trabalho; 
trabalho; 

Cálculo dos Índices de sinistralidade. 

 

 

 

 

→Consulta aos trabalhadores no domínio da HST, tratamento 

tratamento estatístico dos resultados e elaboração de relatório; 

→Formação e informação, On Job, aos colaboradores nos 

temas considerados pertinentes; 

→Avaliação da iluminação nos locais de trabalho de acordo 

acordo com a norma ISO 8995:2002: 

Estudo de caracterização dos níveis de iluminação por posto de 

de trabalho; 

Elaboração de relatório com as medidas propostas.  

→Avaliação do ambiente térmico nos locais de trabalho de 

de acordo com as normas ISO 7730:2005, ISO 7726:1989 e ISO 

11079:1993: 

Avaliação dos índices de ambiente térmico (conforto e stress 

térmico pelo calor e pelo frio); 

Elaboração de relatório com as medidas propostas. 

Definição do tipo de protecção para equipamento de protecção 

protecção individual, se necessário. 

→Avaliação do ruído ocupacional de acordo com o Decreto-

Decreto-Lei nº 182/2006, de 6/09: 

Determinação dos níveis de exposição pessoal diária dos 

trabalhadores ao ruído e dos níveis de pressão sonora de pico; 

pico; 

Elaboração de relatório com medidas propostas; 

Selecção de protectores auriculares; 

Elaboração das fichas individuais por trabalhador.  
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S EGURANÇA NO TRABALHO 

 

→Avaliação de contaminantes químicos de acordo com a NP 

NP 1496:2007 e o Decreto-Lei nº 24/2012, de 6/02: 

Análise das fichas de dados de segurança dos produtos 

químicos utilizados e definição dos contaminantes químicos a 

químicos a avaliar; 

Avaliação da exposição a contaminantes nos locais de 

trabalho;  

Elaboração de relatório com as medidas propostas.  

→Verificação dos produtos químicos utilizados:  

Análise das fichas de dados de segurança dos produtos 

químicos utilizados; condições de utilização, armazenagem, 

armazenagem, equipamentos de protecção individual, etc. e 

e elaboração de base de dados de produtos químicos.  

 

 

 

 

Elaboração das fichas de dados de segurança resumidas. 

Elaboração de rótulos de produtos químicos de acordo com 

com o Regulamento CLP. 

→Avaliação da exposição às vibrações mecânicas de 

acordo com o Decreto-Lei nº 46/2006, de 24/02: 

Determinação dos níveis de exposição pessoal diária dos 

trabalhadores – para as vibrações transmitidas ao sistema mão

mão-braço; 

Determinação dos níveis de exposição pessoal diária dos 

trabalhadores – para as vibrações transmitidas ao corpo 

inteiro; 

Elaboração de relatório de avaliação de riscos com as medidas 

medidas propostas. 

“Segurança inteligente e eficiente é aquela que se antecipa aos riscos. O 

resto é apenas reacção!” 

ACT: Autorização n.º 418.04.1.10.01 
DGS: Autorização n.º 008/2010 

Rua Nossa Sr.ª d’Alegria, n.º39, 3800-356 Aveiro |Telf.: 234892150/1|Fax: 234892159| E-mail: geral@ccmt.pt | www.ccmt.pt 

De Experiência, Profissionalismo e Dedicação 

ao Seu Dispor… 



S AÚDE NO TRABALHO 

a CCMT assegura a vigilância da saúde dos 

trabalhadores em função dos riscos a que se encontram 

encontram expostos no local de trabalho, promovendo a 

promovendo a realização de um conjunto organizado e 

e sistemático de exames de saúde, tendo em vista 

verificar a sua aptidão física e psíquica para o exercício da 

exercício da actividade, bem como a promoção e 

manutenção do seu bem-estar: 

EXAMES DE ADMISSÃO, antes do inicio da prestação de 

trabalho ou, quando a urgência da admissão o justificar, nos 15 

15 dias úteis seguintes; 

EXAMES PERIÓDICOS, anuais para os menores de 18 anos e 

para os maiores de 50 anos e, de 2 em 2 anos para os restantes 

trabalhadores; 

EXAMES OCASIONAIS, sempre que haja alterações 

substanciais das condições de trabalho que possam ter 

repercussões nocivas na saúde do trabalhador, após ausência 

superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, a pedido da 

da empresa, do trabalhador, ou do médico de trabalho; 

EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, que podem ser 

solicitados pelo médico do trabalho para completarmos a 

observação e parecer médico. 

Para tal, colocamos ao dispor dos nossos Clientes uma 

uma equipa de médicos e enfermeiros, devidamente 

credenciados e durante o tempo adequado à realização 

realização dos actos médicos, em conformidade com a 

legislação em vigor (Lei n.º 3/2014, 28/01).  

Consoante as actividades, e de acordo com as categorias 

categorias profissionais, serão efectuados exames 

complementares de diagnóstico e análises clínicas. 

 

 

 

A CCMT dispõe de uma clínica em Aveiro e diversas 

soluções de Norte a Sul do país, estando estas dotadas 

com equipamentos sofisticados e modernos que 

asseguram a realização de consultas e exames no âmbito 

âmbito da saúde no Trabalho. As consultas de saúde no 

no trabalho poderão ser realizadas nas nossas instalações 

instalações ou poderemos deslocar as equipas médicas às 

às empresas onde existam condições logísticas aceitáveis. 

aceitáveis. A CCMT dispõe ainda de unidades móveis de 

saúde que se deslocarão às v/instalações ou a local a 

combinar. 

M EDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO —

Regulamento de Segurança contra 

contra incêndios em edifícios  

→Definição das medidas de autoprotecção de 

implementação obrigatória: de acordo com a legislação, todos os 

todos os edifícios independentemente do seu uso, são obrigados a 

elaborar e implementar medidas de autoprotecção, em função da sua 

sua utilização tipo e da categoria de risco respectiva. 

→Elaboração e implementação das Medidas de 

autoprotecção de implementação obrigatória. 

→Elaboração da organização da emergência - definição 

definição dos procedimentos a adoptar em caso de 

emergência e constituição das equipas de segurança; 

→Formação na organização da emergência. 

→Organização e realização de simulacros. 
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C ONSULTORIA Ambiental 

Dar cumprimento aos requisitos legais no 

no âmbito do ambiente exige que uma organização 

disponha de recursos humanos com formação específica, 

específica, o que se pode revelar difícil de comportar 

financeiramente. 

O serviço de Ambiente fornecido pela CCMT tem como 

principal objectivo auxiliar as organizações, aliviando a 

a gestão de topo de todas as questões relacionadas com 

com o ambiente, pois a CCMT garante o cumprimento de 

de todos os procedimentos técnicos e burocráticos, 

periódicos e pontuais exigidos pela legislação ambiental. 

ambiental. 

→Elaboração de Diagnósticos Ambientais 

Um Diagnóstico Ambiental consiste num levantamento 

sistemático de todos os factores ambientais relacionados com 

com determinada actividade, procurando-se aferir o ponto da 

da situação no que diz respeito à performance ambiental. Para 

Para tal é efectuada uma análise de conformidade legal 

comparando-se as condições existentes com a legislação 

ambiental aplicável, com as licenças atribuídas e com as 

melhores práticas e técnicas reconhecidas para o sector de 

actividade onde se insere a organização. 

 

 

 

Em função dos resultados do Diagnóstico Ambiental é 

elaborado um plano de acções orientado para a correcção das 

das não conformidades e/ou oportunidades de melhoria 

detectadas. 

→Avaliação da conformidade legal 

As avaliações de conformidade legal em ambiente têm como 

objectivo avaliar a situação legal ambiental de uma organização, 

organização, em determinado momento. Esta ferramenta de 

diagnóstico ambiental pretende a identificação de possíveis não 

não conformidades legais e oportunidades de melhoria 

voluntárias. 

→Prevenção e Controlo dos perigos associados a 

substâncias perigosas (Seveso II) 

A CCMT apoia os seus clientes no processo de verificação da 

aplicabilidade do Decreto-Lei 254/2007, 12/07 (directiva Seveso II) 

(alterado pelo DL 42/2014).  
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C ONSULTORIA Ambiental 

 

→Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) 

O Decreto-Lei n.º 127/2013, prevê que determinadas actividades 

listadas no seu anexo I (instalações PCIP) sejam sujeitas a um processo 

processo de Licenciamento Ambiental. 

A CCMT encontra-se disponível para colaborar com a sua Organização 

Organização na preparação e submissão do pedido de Licença 

Ambiental ou da sua Renovação e na elaboração de Relatórios 

Ambientais Anuais. 

→Resíduos 

A implementação de um Plano de Gestão de Resíduos deverá permitir o 

o cumprimento dos requisitos do Regime Geral de Gestão de Resíduos 

Resíduos estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5/09(alterado 

(alterado pelo DL 73/2011, 17/06), bem como da legislação específica 

relativa a cada tipo de resíduo. A CCMT disponibiliza um conjunto de 

serviços que permitem uma gestão correcta dos seus resíduos: 

Definição, Implementação e acompanhamento de um plano de 

de gestão resíduos: 

Apoio no Registo e nas Operações efectuadas no Siliamb 

Identificação e caracterização de resíduos 

Apoio na selecção de operadores licenciados 

→Efluentes Gasosos 

Gestão de Solventes (COV)  

As instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2013 são obrigadas 

obrigadas a entregar anualmente um Plano de Gestão de Solventes que 

que se destina a evidenciar o cumprimento dos valores limite de 

emissão de gases industriais, dos valores das emissões difusas, dos 

valores limite para a emissão total, identificar medidas para a redução 

redução de emissões e assegurar o fornecimento de informação ao 

público relativa ao consumo de solventes e emissão de compostos 

orgânicos voláteis.  

 

 

 

 

A CCMT apoia os seus clientes no processo de verificação da 

aplicabilidade do diploma, a partir do cálculo das quantidades 

consumidas e apoio na elaboração do Plano de Gestão de Solventes. 

Avaliação da conformidade legal da altura de 

chaminés de forma a dar cumprimento ao disposto no Decreto-

Decreto-Lei n.º 78/2004 e Portaria 263/2005.  

Cadastro de fontes de emissão de efluentes gasosos 

gasosos junto das entidades competentes. 

Monitorização de efluentes gasosos de acordo com o 

processo associado à(s) fonte(s) fixa(s) em análise. 

Elaboração de planos de gestão de efluentes gasosos 

gasosos tendo em conta o regime de monitorização definido, 

para proceder ao autocontrolo de emissões, avaliando assim a sua 

sua conformidade face aos respectivos valores limites de emissão. 

emissão. 
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C oordenação de Segurança e Acompanhamento em Obra 

 

A Construção Civil e Obras Públicas é dos sector com maiores índices de sinistralidade laboral o que acarreta custos 

custos enormes, tanto para o indivíduo como para a entidade patronal como para a sociedade. Assim a prevenção de 

de acidentes assume um papel fundamental para eliminar ou reduzir os riscos profissionais aos quais os trabalhadores 

trabalhadores deste sector estão expostos. 

A eliminação/diminuição dos acidentes de trabalho significa também diminuição dos custos que lhes estão associados tais 

associados tais como ausências ao trabalho, perturbações do processo produtivo, recrutamento e formação de novo 

novo pessoal. Para além destes permite também às empresas uma redução significativa dos custos associados aos 

prémios de seguro.  

A CCMT, através de Técnicos devidamente habilitados e qualificados, desenvolve procedimentos de prevenção e análise 

análise de riscos específicos, assentes na legislação em vigor e em boa práticas de trabalho, disponibilizando aos seus 

seus clientes o melhor serviço de Coordenação de Segurança e Acompanhamento em Obra. 
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F ORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

A formação é uma ferramenta determinante para o aumento da produtividade das empresas. Não apenas 

apenas pela qualificação dos recursos humanos, mas sobretudo pela capacidade de melhoria do desempenho profissional 

profissional na realização de tarefas e no cumprimento de objectivos. 

Neste sentido a formação deve ser encarada como um investimento e não como um custo, pois esta gera um conjunto de 

conjunto de benefícios para a empresa. 

Com o intuito de o auxiliar, a CCMT disponibiliza cursos de formação em diversas áreas cuja estrutura poderá sempre ser 

sempre ser adaptada às necessidades e realidade da sua empresa: 

Primeiros Socorros;  

Prevenção e Combate a Incêndio  

Organização da Segurança e Emergência;  

Segurança e Saúde no Trabalho;  

Segurança na condução de empilhadores;  

Movimentação de Cargas;  

… Outras formações consoante as necessidades da v/empresa. 

“O conhecimento  

faz-nos responsáveis” 
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Especialidades Médicas e Enfermagem 

O  Centro Clínico Sá Barrocas foi fundado em 1994 baseando desde logo a sua actividade na prestação de cuidados de 

cuidados de saúde de proximidade e da melhor qualidade. 

Prestando serviços em todas as valências médicas, o Centro Clínico Sá Barrocas persegue, como principal objectivo, a 

prestação de cuidados de saúde pautados por um elevado padrão de qualidade, centrados no bem-estar individual de cada 

cada utente. 

Com uma equipa de profissionais de saúde criteriosamente seleccionado, dispomos actualmente de um vasto leque de 

especialidades médicas para responder da melhor forma a todas as suas necessidades. 

Sempre a pensar em todos os que confiam na nossa equipa e nos nossos serviços, continuamos a trabalhar diariamente para a 

para a melhor qualidade de saúde dos nossos utentes, com toda a atenção que merecem. O Centro Clínico Sá Barrocas dispõe 

dispõe de todas as condições e soluções para estabelecer parcerias nas diversas áreas da saúde. 

- Clínica Geral; 

- Medicina Desportiva; 

- Ginecologia; 

- Ortopedia; 

- Cirurgia Plástica; 

- Medicina Interna; 

- Otorrinolaringologia; 

- Psiquiatria; 

- Dermatologia; 

- Nutricionismo; 

- Podologia; 

- Psicologia; 

- Urologia; 

- Consulta da Dor; 

- Psicologia do Tráfego; 

- Pediatria; 

- Flebologia; 

- Fisioterapia; 

- Acupuntura; 

- Domicílios: 

*Médicos; 

*Enfermagem; 

*Fisioterapia; 
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Fisioterapia 

Especialidades 

- Ft. Desportiva;  

- Ft. Preventiva;  

- Ft. Geriátrica;  

- Ft. Pediátrica;  

- Ft. Ortopédica;  

- Ft. Neurológica;  

- Ft. Respiratória;  

- Pilates;  

- Massagem;  

- Ft. ao domicílio;  

- Kinésio Tapping®;  

- Método de POLD®;  

- Drenagem Linfática;  

PPARAARA  PROPORCIONARPROPORCIONAR  UMAUMA  MELHORMELHOR  QUALIDADEQUALIDADE  DEDE  VIDAVIDA  

LEVANDOLEVANDO  SAÚDESAÚDE  ATÉATÉ  SISI! !   



O  nosso projeto é a satisfação dos nossos clientes. Neste sentido somos a preferência de alguns dos 

melhores grupos empresariais.  
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