VISÃO &

MISSÃO
VISÃO
O reconhecimento como uma referência na área de consultadoria em engenharia
em Portugal.

MISSÃO
Actuar junto de empresas industriais, de serviços, estabelecimentos de ensino,
empresas da fileira alimentar, e da indústria da construção, fornecendo soluções
integradas de engenharia que:
Garantam a satisfação dos clientes, excedendo as suas expectativas.
Utilizem metodologias inovadoras e produtos/serviços cumpridores das
especificações.
Envolvam pessoas competentes e motivadas, investindo assim na imagem da
empresa procurando uma rentabilidade sustentada.
Contribuam para o crescimento, desenvolvimento e aumento de
competitividade das empresas clientes, através de serviços de consultoria e
formação.
VALORES &

POLÍTICA
VALORES
Valorizar a ética em todas as relações profissionais internas e externas.
Prezar a honestidade e profissionalismo dos recursos humanos.
Reconhecer as capacidades individuais de todos os recursos humanos.

POLÍTICA
RECURSOS HUMANOS
Valorizar os indivíduos, através da responsabilização e compensação e do
desenvolvimento das suas competências próprias.
MARKETING
Inovar e criar serviços para satisfazer as necessidades existentes e latentes no
mercado.
OPERACIONAL
Criar e desenvolver métodos e capacidades internas que possibilitem a obtenção
de um melhor valor para os serviços e uma elevada produtividade.
QUALIDADE
Satisfazer todas as necessidades dos clientes, obtendo a sua plena satisfação, e
melhorando continuamente a nossa competitividade.

O

2000

Numa perspectiva de oferta
integrada dos seus serviços
e em resposta às
solicitações de mercado,
alargou a sua actividade na
área da engenharia da
segurança.

2004

Certificação enquanto
2005
entidade formadora pelo IQF
[Instituto da Qualidade para
a Formação] que se mantêm
actualmente certificada pela
DGERT [Direcção Geral do
Emprego e das Relações de
Trabalho].

A GECITE - AÇOR –
Consultores de Engenharia,
Lda., é criada.

2007

Reconhecimento pelo ISHST
[Instituto para a Saúde,
Higiene e Segurança] no
Trabalho da GECITE como
entidade homologada para
a prestação de serviços de
HST.

INÍCIO

A GECITE – Consultores de
Engenharia, Lda., é uma
empresa constituída a
22|12|2000|, que intervém
na área da engenharia de
instalações técnicas
especiais.

2008
/
2009

2010
Certificação pela ACT
[Autoridade para as
Condições de Trabalho]
enquanto entidade
reconhecida para a
realização de curso de
formação de TSHST e de
Renovação de CAP.

Certificação pela IRT
[Inspecção Regional
do Trabalho]
enquanto entidade
homologada para a
prestação de serviços
de HST.

OS

SERVIÇOS
PROJECTOS DE EXECUÇÃO E LICENCIAMENTO
Instalações eléctricas
Instalações telefónicas e de comunicações
Instalações mecânicas [ar condicionado, aquecimento e ventilação]
Instalações electromecânicas
Instalações de segurança
Instalações de gestão técnica centralizada
Instalações de águas e esgotos
Instalações de gás
Estabilidade
Isolamento acústico
Isolamento térmico
Elaboração de estimativas de custos de obra

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA
Coordenação de projectos
Acompanhamento de licenciamentos
Planeamento, estimativa orçamental, controlo de custos e facturação
Lançamento de concursos, comparação de propostas e selecção de
empreiteiros
Gestão e coordenação da obra
Verificação de cálculos, desenhos e documentos dos fornecedores
Elaboração de relatórios e recomendações sobre soluções técnicas
alternativas
Fiscalização da montagem de instalações especiais
Verificação da concordância com as normas e regulamentos em vigor

CONSULTADORIA / SEGURANÇA INDUSTRIAL
Auditorias energéticas
Auditorias de higiene e segurança no trabalho
Auditorias de manutenção
Análises de risco
Peritagens
Gestão de riscos
Execução e implementação de planos de emergência e de contingência
Análises de risco
Estudos ATEX e implementação da directiva

CONSULTADORIA / TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE
MATÉRIAS PERIGOSAS
Conselheiro de Segurança
Auditorias de Segurança
Análises de Risco

Implementação da Directiva ATEX
OS

SERVIÇOS
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO
Prestação de serviços de HST
Medição de ruído laboral
Avaliação de ambiente térmico
Estudo e análise de agentes físicos e químicos

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
Coordenação de segurança em fase de projecto
Coordenação de segurança em fase de obra
Planos de segurança e saúde

AMBIENTE & ENERGIA
Medição de ruído ambiental
Estudo de isolamentos acústicos
Auditorias energéticas

FORMAÇÃO
Inter e intra-empresas, na área da engenharia de segurança
Organização de seminários temáticos

PARCERIAS &

CLIENTES
PARCERIAS
Estabelecer parcerias com sectores de actividade diferenciados no intuito de
prestar os melhores resultados aos nossos clientes, valorizando o
crescimento da empresa e apostando no aumento da qualidade do serviço.

CLIENTES
Trabalhamos com clientes de diversas áreas e ramos de actuação no sentido de prestar o serviço
solicitado com o melhor garante de qualidade que sabemos fazer e procuramos
desenvolver.

A CRESCER

CONSIGO

INFORMAÇÕES &

CONTACTOS

AS

CERTIFICAÇÕES

Rua Padre Luís Aparício, Nº 11-1º C, 1150-248 Lisboa
Telef.: 21 314 21 65 / 6
Fax: 21 314 21 67
Email: gecite@mail.telepac.pt

Rua Nova do Visconde, Nº 94 C, 9500-337 Ponta Delgada
Telef./Fax: 29 628 85 67
Email: gecite.acor@sapo.pt

IRT

