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Os nossos serviços são projetados para atender às suas 
expectativas em relação à sua segurança e dos seus 
funcionários enquanto viajam num país estrangeiro

SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM VIAGEM

PA R M
PROACTIVE RISK MANAGEMENT

Com o aumento da mobilidade 
laboral nos dias de hoje, as viagens 
relacionadas com o trabalho são agora 
uma prática generalizada. À medida que 
os funcionários viajam mais, as empresas 
têm o dever de cuidar e se responsabilizar 
pelo bem-estar dos seus funcionários, 
tanto do ponto de vista moral quanto 
legal. Quanto à segurança, alguns 
destinos são mais perigosos que outros 
devido à instabilidade política, altas 
taxas de criminalidade, zonas de conflito 
ou desastres naturais. No entanto, 
questões comuns de segurança, como 
emergências médicas, lesões, acidentes 
de carro e detenções ainda são uma 
possibilidade, independentemente do 
local para onde está viajando.

As organizações devem sempre ter 
em mente a segurança dos seus 
funcionários ao enviá-los para o exterior, 
pois a prevenção e a preparação são 
as melhores formas de evitar surpresas 
desagradáveis.

PREPARAÇÃO - RECONHECIMENTO 

O sucesso de uma viagem segura 
sempre começa com a preparação e 
reconhecimento do local para identificar 
possíveis ameaças. Isso inclui: análise de 
rota, pesquisa de estabilidade política 
no momento, avaliação de acomodação 
e reservas, planeamento de viagens e 
veículos, organização de comunicações, 
vistos / passaportes / permissões, etc. 

GUARDA-COSTAS

A equipa envolvida na sua segurança 
ou dos seus funcionários será 
responsável por fornecer proteção, 
orientação e suporte contínuo. Com 
um bom conhecimento do destino, 
capacidade de falar a língua local e 
muitos anos de experiência, os nossos 
agentes proporcionam um alto grau de 
profissionalismo, incluindo o nível de 
visibilidade ou discrição desejada. 

TRANSPORTE

Mudar-se para um país estrangeiro pode 
ser stressante e perigoso. Com o serviço 
dos nossos motoristas especializados, 
asseguramos aos nossos clientes que 
as suas expectativas de transporte, 
segurança e eficiência são atendidas. 
Para maior segurança e tranquilidade, 
os veículos de escolta também podem 
fornecer uma proteção mais rigorosa, 
dependendo do destino e do nível de 
risco.

TREINO DE SEGURANÇA  
EM VIAGEM

A PARM oferece treino para profissionais 
de segurança e executivos corporativos. 
Com os nossos programas, os gestores 
podem aprender os procedimentos de 
emergência e as melhores práticas para 
a segurança no exterior e desenvolver 
habilidades de segurança através da 
experimentação de diferentes cenários 
num ambiente de simulação controlada.

Para necessidades mais avançadas, 
oferecemos um programa de treino de 
especialistas em proteção internacional 
de 10 dias para profissionais de 
segurança. Este programa intensivo 
consiste em 5 dias de treino nos Estados 
Unidos e 5 dias na América Central, 
durante o qual os alunos irão desenvolver 
habilidades de alto nível na área de 
logística, preparação, conhecimentos 
táticos e aplicação em campo. Os nossos 
instrutores são profissionais experientes 
tanto a nível local quanto ao nível de 
agências governamentais e federais.
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A ProActive Risk Management (PARM) é uma importante interveniente no mercado de serviços de gestão de riscos e serviços 
de segurança. Ao escolher uma abordagem integrada para a gestão de riscos e recrutar os melhores talentos na indústria de 
segurança, a PARM posicionou-se como um parceiro de confiança junto dos seus clientes

RISCOS EM VIAGEM

 � Falta de conhecimento dos locais, do 
meio ambiente e do clima

 � Acidentes, doenças, serviços médicos 
desconhecidos ou pouco familiares

 � Barreiras linguísticas ou culturais

 �Questões jurídicas e corrupção

Os nossos serviços de segurança em viagem oferecem uma 
gama completa de medidas de segurança para si e os seus 
funcionários durante viagens ao exterior.

Antes da partida, a nossa equipa de profissionais avaliará o 
nível de risco do destino, identificará possíveis problemas e 
desenvolverá um protocolo claro de vigilância e resposta a 
incidentes adaptados às suas necessidades.

Durante a viagem, fornecemos segurança no terreno e 
coordenamos as nossas operações com as forças policiais 
locais e prestadores de serviços de emergência para 
identificar ameaças, fornecer orientação e garantir que 
as respostas de emergência apropriadas são feitas, se 
necessário.
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