Compromisso e
respeito pela saúde e
segurança de todos.

A MARCA COVID SAFE

A NOSSA PROPOSTA DE VALOR

COVID SAFE é uma marca desenvolvida pela APCER que
garante o cumprimento, pelas organizações, das orientações
das autoridades sanitárias e de trabalho relativamente à
saúde e segurança no contexto da pandemia COVID-19.

Garantir a retoma da atividade em segurança,
reduzindo os riscos e atuando com responsabilidade;
Identificar os pontos críticos, avaliando os

procedimentos e práticas internas;
A marca COVID SAFE é atribuída a organizações que

Superar este desafio com agilidade, criando

cumpram as orientações emanadas pela Direção Geral da

condições para a recuperação rápida das atividades

Saúde (DGS), pela Autoridade para as Condições de Trabalho

que sustentam a organização;

(ACT) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT),
permitindo

demonstrar

a

colaboradores,

clientes,

fornecedores, parceiros e sociedade, o seu compromisso e
respeito pela saúde e segurança.

O serviço COVID SAFE é aplicável a todas as organizações
independentemente do setor de atividade e dimensão.

Gerar confiança, garantindo através de uma entidade
independente a adequação e fiabilidade das práticas
de saúde e segurança no trabalho.

PROCESSO DE VERIFICAÇÃO
O processo de verificação avalia a implementação eficaz de procedimentos e práticas adotadas pela organização no
âmbito da sua atividade num local determinado e tendo por critérios as orientações emitidas em documentos
oficiais pela DGS, ACT e OIT.
A verificação COVID SAFE é realizada por auditores da APCER com uma vasta experiência profissional e

competência comprovada na realização de auditorias no âmbito da Saúde e Segurança no Trabalho.
A APCER realiza a verificação COVID SAFE de forma independente utilizando uma metodologia rigorosa visando a
criação de confiança em tempos de incerteza.

OUTPUTS DO SERVIÇO
RELATÓRIO
Identifica o grau de cumprimento dos critérios de verificação, desvios em pontos críticos, pontos
fortes e oportunidades de melhoria da organização.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Após comprovada a fiabilidade e segurança das práticas objeto de verificação, será emitida uma

Declaração de Conformidade, com validade de 6 meses, renovável após nova verificação.
MARCA COVID SAFE
É concedida à organização o uso da marca COVID SAFE durante o período de validade da

Declaração de Conformidade.

Demonstre aos seus colaboradores, clientes, parceiros e sociedade em geral o
compromisso e respeito pela saúde e segurança de todos.
Obtenha a sua marca COVID SAFE.
Contacto preferencial
Joana Lobo
+351 926 382 058 | joana.lobo@apcer.pt

