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O Protocolo de Certificação “V-Safe” foi desenvol-
vido pela TÜV AUSTRIA IBERIA para ajudar as 
organizações, tais como: pequenas empresas, gran-
des áreas comerciais, empresas de logística, hotéis, 
restaurantes, escritórios de serviços e a indústria 
em geral, que desejem, através de ações tangíveis e 
planos de ação objetivos, garantir aos seus traba-
lhadores e clientes, que seguem no desenvolvimen-
to das suas atividades, protocolos de boas práticas, 
estabelecendo medidas que podem ajudar a preve-
nir a exposição a patógenos  no local de trabalho, ou 
no desenvolvimento das suas atividades, em ambien-
tes não sanitários e que possuam planos adequados 
para serem ativados em situações de crise sanitária.

O principal objetivo do Protocolo “V-Safe”, é certificar, 
que uma organização possui medidas para planear, 
apoiar, aplicar, supervisionar e melhorar continuamente 
um conjunto de ações destinadas a garantir a visão 
acima mencionada..

Estas ações estabelecerão a base adequada para:

- Informar de forma eficaz e disponibilizar aos clientes 
e fornecedores, as medidas adotadas pela organização, 
que garantam que todos os protocolos específicos, conce-
bidos para ajudar a prevenir a exposição em locais públicos 
ou de trabalho a patógenos contagiosos, incluindo os 
patógenos existentes no ar, são seguidos, sempre de 
acordo com as diretrizes das autoridades sanitárias ( DGS), 
do Ministério da Saúde, assim como das Direções Regio-
nais de Saúde. 

- Informar de forma responsável os colaboradores da 
Organização, sobre as ações que eles devem tomar para 
fazer cumprir as medidas estabelecidas. 

- Informar permanentemente a Sociedade como um 
todo, sobre o valor e a importância de um ambiente 
"seguro", que possa melhorar significativamente o relacio-
namento entre as pessoas, contribuindo para uma atmosfe-
ra mais harmoniosa de liberdade e respeito mútuo. 

Protocolo de Certificação “V-Safe”

A pandemia do COVID-19, provocou uma mudança no nosso estilo 
de vida e, consequentemente, nas nossas prioridades.

Termos e requisitos

Para ser certificada, uma Organização deve cumprir e 
documentar uma estrutura específica de termos e requisitos, 
conforme descrito no Protocolo de Certificação "V-Safe", 
que é complementar à legislação atual sobre segurança e 
higiene.

A TÜV AUSTRIA IBERIA auditará o cumprimento dessa 
estrutura, com um mecanismo que garanta uma avaliação 
objetiva, imparcial e totalmente documentada de cada 
organização.

Vantagens:

Através de uma certificação “V-Safe” uma organização:

- Evidência, através do uso do logotipo específico da 
certificação, a validação do seu compromisso, para ajudar 
a prevenir a transmissão de patógenos contagiosos.

- Reforça a sua estratégia de desenvolver uma estrutu-
ra e um conjunto de ações para consciencializar os seus 
colaboradores, parceiros de negócios ou clientes, sobre 
os métodos e recursos disponíveis.

- Contribui ativamente, para aumentar a conscienciali-
zação, sobre os danos que podem ser produzidos na 
sociedade em geral, devido a certos comportamentos, 
que podem levar a contágio ou contaminação de origem 
sanitária.
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Sobre Nós

O êxito de um negócio requer segurança no desempenho das atividades diárias. Isto aplica-se tanto às indústrias como aos operadores, tanto para 
empresas de comércio e serviços, como para start-ups e empreendedores. O Grupo TÜV Austria com filiais e associados em mais de 40 países, está 
presente em todo o Mundo. Os especialistas da TÜV Austria proporcionam um valor acrescentado fundamental para soluções sustentáveis, flexíveis e 
sobretudo relacionadas com a segurança.
A constante modernização técnica do processo produtivo está a tornar mais importantes os problemas relacionados com a segurança. Isto deve-se ao 
facto que para a empresa, a segurança e a qualidade são aspectos cruciais para o crescimento e a competitividade. Um ambiente de trabalho seguro é 
uma componente fundamental para a produtividade e a eficiência, e, portanto, também para a criação de postos de trabalho estimulantes. Só os produtos, 
serviços e processos cuja segurança e qualidade tenham sido comprovados, dão aos consumidores uma sensação de segurança indispensável.
As empresas do grupo TÜV Austria avaliam os requisitos de prova e certificação a 360 graus, oferecem soluções de segurança adaptados a cada sector 
de actividade, por exemplo, nas áreas de garantia da qualidade e gestão de riscos, guiando o cliente através de múltiplos regulamentos e directrizes.
Desde o início da nossa actividade que apostamos na Acreditação como uma das formas de prestar, aos nossos clientes, serviços com um nível excelente 
de Qualidade. Trabalhamos com acreditações nacionais (Instituto Português de Acreditação) e internacionais.
A Acreditação é reconhecida, tanto a nível nacional como internacional, como um indicador fidedigno da competência técnica, independência e 
imparcialidade de uma organização. Por outras palavras, um serviço acreditado é, para o cliente, sinónimo de Qualidade e Confiança.
Contamos ainda com uma ampla estrutura, em constante crescimento, que nos possibilita maior eficiência e qualidade nos serviços prestados. Contamos 
com profissionais experientes, em constante aperfeiçoamento e sempre prontos para encontrar a melhor solução para qualquer problema.

Dedicação total aos nossos clientes

Etapas para a Certificação:

Para que uma organização receba a certificação "V-Safe", devem ser seguidas as seguintes etapas:

Opcionalmente, disponibilizamos a possibilidade de realizar ensaios laboratoriais através da recolha 
periódica de amostras analíticas em pontos que apresentam risco de permanência do coronavírus 
SARS-CoV-2.

Para mais informações, entre em contacto com a: 

TÜV AUSTRIA IBERIA,

ligando para +351 910 065 238

ou pelo email: lmosorio@tuviberia.com

Preenchimento do 
formulário de 
solicitação do 
PROTOCOLO DE 
CERTIFICAÇÃO 
“V -SAFE”

Aprovação dos 
requisitos e das 
condições 
económicas de 
cooperação.

Preparação da 
organização para 
cumprir os 
requisitos do 
Protocolo de 
Certificação.
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Processo de 
planeamento e 
auditoria.

Concessão da 
certificação, após 
a conclusão com 
êxito, do processo 
de auditoria.

Após conclusão da 
certificação inicial, 
serão realizadas 
avaliações 
periódicas da 
manutenção da 
conformidade da 
organização.
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