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F 
undada em 2005, a Atlanticare nasceu da iniciativa de um Grupo de 
Quadros Médicos e Gestores, com elevada experiência e reconhecidas 
competências na área de Gestão e Prestação de Serviços de Segurança 
e Saúde no Trabalho.

A Atlanticare é uma empresa certificada pela norma NP EN ISO 
9001:2015 - Sistema de Gestão Qualidade, pela SGS, para a Prestação de 
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho.

A Atlanticare é uma entidade formadora certificada pela DGERT , nas seguintes 
áreas de educação:
090 – Desenvolvimento Pessoal
729 – Saúde- programas não classificados noutra área de formação 
862 – Segurança e higiene no trabalho

O modelo da Atlanticare para a prestação e gestão de Serviços e de Segurança, 
apoia-se nas novas tecnologias de informação e comunicação e numa gestão 
integrada em Rede.

A Atlanticare aposta numa Organização orientada para a satisfação das 
necessidades e expectativas dos Clientes, apostando num processo de melhoria 
contínua da qualidade e segundo as melhores práticas do Sector.

Com o objetivo de garantir a excelência permanente na Prestação dos Serviços, 
a Atlanticare aposta na Formação contínua dos seus Colaboradores, para que a 
empresa ganhe superioridade nos seus fatores de diferenciação face à concor-
rência.

Em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a Atlanticare foi considerada pela 
APG (Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas) o melhor Fornecedor de 
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho.

A Atlanticare 
Serviços de Saúde, SA. 



ViSão

Ser uma Empresa Premium na Prestação 
de Serviços de Segurança e Saúde no 
Trabalho.

MiSSão

A Missão da Atlanticare é desenvolver 
uma Oferta diversificada e multidisci-
plinar de Serviços na Área da Saúde, 
beneficiando da Inovação propor-
cionada pelas novas tecnologias de 
informação e Excelência permanente 
de Serviço.

políticA dA quAlidAde

A Atlanticare, Serviços de Saúde, SA é 
uma empresa certificada pela norma NP 
EN ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão 
Qualidade, pela SGS, para a Prestação 
de Serviços de Segurança e Saúde no 
Trabalho, desde 16 de Maio de 2012, 
com o certificado nºPT12 /03976.

A Atlanticare – Serviços de Saúde, S.A. 
pretende ser uma empresa de dimensão 
nacional, inovadora e multidisciplinar, 
especialista na prestação de Serviços 
de Segurança e Saúde no Trabalho, 
constituindo uma primeira escolha para 
o Mercado diferenciado.

A Atlanticare compromete-se a 
satisfazer os requisitos dos seus 
Clientes, procurando superar as suas 
expectativas, fidelizando-os através de 
uma vasta equipa técnica altamente 
qualificada e da prestação de um 
serviço de Qualidade, apoiado nas 
novas tecnologias de informação e 
em processos eficazes, garantindo a 
competitividade das suas Ofertas.

A Atlanticare compromete-se ainda a 
avaliar permanentemente o seu Sistema 
de Gestão da Qualidade, assegurando 
uma melhoria contínua da sua eficácia.



Áreas de Negócio

A Atlanticare opera nas seguintes Áreas de Negócio:





3.1
cobertura Geográfica

A Atlanticare está presente em todo o 
Território Nacional, através de Médicos 
nas Instalações das Empresas, das suas 
Clínicas e Unidades Móveis de Saúde. 

A Atlanticare assegura proximidade 
geográfica e conveniência de horário, 
garantindo rapidez de resposta na 
marcação dos exames médicos e contri-
buindo para a redução do absentismo 
dos trabalhadores.

Todas as marcações de Exames de 
Admissão e Ocasionais são maiorita-
riamente realizadas até 48 horas após a 
receção do pedido.

O Serviço é prestado de forma 
padronizada, cumprindo as expectativas 
dos utentes em relação aos Exames 
Médicos.

A Atlanticare garante a Formação 
permanente dos seus Colaboradores, 
por forma a gerar uma maior eficácia e 
melhor desempenho na Prestação dos 
Serviços.

Fatores de diferenciação 



3.2
portAiS Web
A Atlanticare privilegia as plataformas 
WEB na sua relação com os Clientes, 
das quais destacamos

3.2.1 portal clínico
Para interação/acesso à ficha Clínica de 
cada colaborador das Empresas clientes 
por Profissionais de Saúde.

3.2.2 portal do cliente
Através de acesso reservado e seguro, 
garante a gestão integrada de todo o 
processo de prestação dos serviços e a 
interação permanente online, rapidez 
no acesso à informação e redução do 
trabalho administrativo do Cliente.

O Portal do Cliente assegura os seguintes 
serviços:
» Marcação de exames médicos online
» Consulta dos exames planeados, 

agendados e realizados.

» Envio da marcação dos exames 
por e-mail diretamente para o 
trabalhador.

» Gestão de agendas, possibilidade 
de marcação/remarcação on line  de 
exames médicos ou exames  comple-
mentares de diagnóstico, em função 
da conveniência de horário do 
colaborador

» Quadro com informação de gestão 
integrada

» Pedidos de agendamento de exames 
de Admissão e Ocasionais.

» Consulta das faltas aos exames.
» Possibilidade de alerta de faltas aos 

Exames
» Notificação dos exames com o 

resultado de Apto Condicionalmente 
ou Inapto.

» Atualização de demissões de 
trabalhadores.

» Participação de acidentes de trabalho 
e respetivas incapacidades .

» Participação de incapacidade 
temporárias (por doença).

» Consulta, assinatura  e impressão das 
Fichas de Aptidão.

» Consulta de estatísticas de Saúde e 



Segurança relativas à população da 
Empresa.

» Acesso a Relatórios decorrentes dos 
serviços contratados pela Empresa.

» Relatório único ( Anexo D)
» Extrato de conta

3.2.3 portal do utente

Proporciona acesso imediato ao 
Colaborador, de forma cómoda e segura, 
ao seu processo Clínico e ao resultado 
de todos os Exames Comple mentares 
de Diagnóstico realizados.

O colaborador deverá registar-se 
neste Portal, sendo-lhe enviado 
posteriormente um email com o seu 
username e  password de acesso.

O Portal do Utente assegura o acesso 
aos seguintes serviços:
» Ficha de Aptidão.
» Dossier Clínico, com o resultados 

dos exames complementares de 
diagnóstico realizados.

» Exames Agendados.
» Histórico dos exames realizados.
» Informação ao trabalhador.



3.3
Satisfação do cliente

Com o objetivo de garantir a melhoria 
contínua, a Atlanticare assegura a 
avaliação permanente da Qualidade dos 
seus Serviços, através da implementação 
de Questionários junto dos  Clientes/
Utentes.

A Gestão da Relação Contratual na 
Atlanticare é efetuada por uma Equipa 
de Gestão e apoio ao Cliente, cuja 
responsabilidade é conhecer as suas 
necessidades, monitorizar os serviços 
contratados e propor a implementação 
de soluções ajustadas para cada 
Cliente.



rede clínica



ilHAS
AÇORES
MADEIRA

diStrito de AVeiro
SANTA MARIA DA FEIRA

diStrito de beJA
BEJA

diStrito de brAGA
BRAGA
GUIMARÃES

diStrito de brAGANÇA
BRAGANÇA

diStrito de cAStelo brANco
CASTElO BRANCO
FUNDÃO

diStrito de coiMbrA
COIMBRA

diStrito de ÉVorA
ÉVORA

diStrito de FAro
AlBUFEIRA
FARO
PORTIMÃO

diStrito dA GuArdA
GUARDA

diStrito de leiriA
CAlDAS DA RAÍNHA
lEIRIA
POMBAl

diStrito de liSboA
CARNAxIDE
lISBOA - ExPO
OEIRAS
SINTRA
TORRES VEDRAS

diStrito de portAleGre
PORTAlEGRE

diStrito do porto
AMARANTE
PAREDES
SANTO TIRSO
VIlA DO CONDE

diStrito de SANtArÉM
ABRANTES
AlCANENA
SANTARÉM

diStrito de SetÚbAl
SETÚBAl
SINES
AlMADA

diStrito de VilA reAl
VIlA REAl

diStrito de ViSeu
VISEU

ClÍNICA PORTO 
Rua D. Domingos Pinho Brandão, 75 
4150-280 Porto

ClÍNICA VIANA DO CASTElO 
Rua de Monserrate-nº 268, 
Bloco A – loja 2
4900-355 Viana do Castelo

ClÍNICA VIlA NOVA DE FAMAlICÃO 
Avenida 25 de Abril – 601
4760-101 Vila Nova de Famalicão

ClÍNICA AVEIRO
Rua Capitão lebre, nº 33-B/35
3810-384 Aveiro

ClÍNICA FIGUEIRA DA FOZ 
Rua Gonçalo Velho, n.º 26 
Apartado 2169
3080-029 Figueira da Foz

ClÍNICA lISBOA 
Campo Grande 54-A
1700-093  lisboa 

3 uNidAdeS MóVeiS de SAÚde



contactos

lINDA-A-VElHA
largo da lagoa, nº 7 – Salas 109/110
2795-116 linda-a-Velha
Portugal
TEl. 213569005 /6

PORTO
Rua da Constituição, 656 – 1º - 117      
4200-194 Porto 
Portugal
TEl. 220164920

707 10 20 30
info@atlanticare.pt
www.atlanticare.pt

ClÍNICA lISBOA 
Campo Grande 54-A
1700-093  lisboa 
 Portugal

ClÍNICA PORTO 
Rua D. Domingos Pinho Brandão, 75 
4150-280 Porto
Portugal

ClÍNICA AVEIRO 
Rua Capitão lebre, nº 33-B/35
3810-384 Aveiro
Portugal

ClÍNICA FIGUEIRA DA FOZ 
Rua Gonçalo Velho, n.º 26 
Apartado 2169
3080-029 Figueira da Foz
Portugal

ClÍNICA CASTElO BRANCO 
Quinta das Violetas, lote 24 R/C Dto
6000-285 Castelo Branco
Portugal

ClÍNICA VIANA DO CASTElO 
Rua de Monserrate-nº 268, Bloco A – loja 2
4900-355 Viana do Castelo
Portugal



lINDA-A-VElHA
largo da lagoa, n.º 7C – Salas 109/110
2795-116 linda-a-Velha
Portugal

PORTO
R. da Constituição – 656 – 1º - 117
4200-194 Porto
Portugal

707 10 20 30
info@atlanticare.pt
atlanticare.pt


