ESEGUR CERTIFICADA PELA AENOR –
Conformidade Compliance Laboral em
Segurança Privada - Vigilância
A AES – Associação de Empresas de Segurança em parceria com a AENOR (entidade
certificadora) implementou um processo de certificação das empresas de segurança privada
em Portugal, especificamente no setor da Vigilância.
Esta iniciativa da AES pretende estabelecer um elemento de diferenciação já que apenas serão
certificadas as empresas que cumpram, comprovadamente, todas as suas obrigações legais e
contratuais, tendo como principal objetivo combater o trabalho não declarado.
Esta certificação, atribuída por uma empresa de reconhecido prestígio internacional, a AENOR,
no seguimento de um processo de auditoria escrupuloso e exigente, vem distinguir pela
positiva as empresas que atuem no mercado português e que comprovadamente cumprem
todas as obrigações legais e contratuais e promovem boas práticas laborais.
Para obter esta certificação, as empresas são sujeitas a uma auditoria que analisa um conjunto
de requisitos relacionados com a qualidade de emprego, a qualificação profissional, a qualidade
de serviço ao cliente, o cumprimento do Contrato Coletivo de Trabalho, do Código de Trabalho
e do Regime Jurídico de Segurança Privada, bem como o pagamento de impostos e
contribuições. O certificado tem a duração de três anos, mas as empresas serão sujeitas a
auditorias anuais de seguimento, a fim de garantir a manutenção contínua de todos
pressupostos.
Nesse âmbito a ESEGUR foi a primeira empresa/associada a ser objeto de uma auditoria, a
qual se conclui com sucesso, sendo uma empresa Certificada.
Este resultado só foi possível com o empenho e dedicação de todos os colaboradores da
ESEGUR, pelo que estamos todos de parabéns.

Sobre a ESEGUR:
A ESEGUR é a maior empresa portuguesa global de Segurança Privada e conta com
um quadro de pessoal composto por mais de 2.000 colaboradores. Detém mais de
2.600 clientes nas áreas da Banca assim como mais de 2.400 superfícies comerciais.
A ESEGUR é especialista na prestação de serviços de segurança, onde se incluem,
entre outras, as atividades de Transporte, Guarda, Tratamento e Distribuição de
Valores, a Vigilância de Bens Móveis e Imóveis e a Exploração e a Gestão de Centrais de Receção e Monitorização de
Alarmes e de Videovigilância. Líder no Transporte e Tratamento de Valores, a ESEGUR é responsável pela recolha de
receitas e fornecimento de valores em mais de 5.000 pontos dispersos pelo país e assegurando a gestão de mais de
4.000 máquinas ATM. A ESEGUR tem sede em Lisboa (Prior Velho) e atua em toda a extensão do território nacional,
onde está presente com sete delegações (Porto, Coimbra, Viseu, Palmela, Algarve, Açores e Madeira). A ESEGUR
detém a certificação pela norma ISO 9001.
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