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Segundo
Trimestre

O seu parceiro em:

Vigilância Humana: 
 Estática e por Rondas;
 Piquetes de Intervenção;
 Central Recetora e Monitoização 
de alarmes com vídeovigilância 
24h/dia, 365 dias/ano.

Segurança Eletrónica:
 Videovigilância;
 Deteção de Intrusão;
 Deteção de Incêndio;
 Controlo de Acessos.

Entre outros!



Mensagem da Diretora de Recursos Humanos

Na Vigiexpert defendemos que a nossa vantagem competitiva reside na quali-
dade e dedicação das nossas pessoas, no seu desenvolvimento e formação, 
assumindo-se o capital humano como um fator crítico e decisivo na pros-
secução dos nossos objetivos. 

Procuramos proporcionar às nossas pessoas a melhor experiência possível, 
desde o primeiro dia. Desde o processo de recrutamento e seleção, passando 
pela integração de novos colaboradores, terminando na forte aposta na com-
ponente formativa contínua, a política de recursos humanos tem vindo a 
acompanhar a estratégia de negócio, assegurando o desenvolvimento, a mo-
tivação, satisfação e o envolvimento de todos os colaboradores de modo a 
que consigamos atingir todos os objetivos estratégicos a que nos propomos.

Muito obrigada e até breve.



Marcos 2º Trimestre

Novos Clientes

de Formação

Seguidores nas Redes Sociais

Mais de 10 

Mais de 1.900

Mais de 2004 horas 

 O Sistema de Gestão da Vigiexpert conta com 
certificação na área da Qualidade, sendo 
detentora do 
Certificado nº E-5946.

O âmbito da nossa Certificação NP EN ISO 9001:
Vigilância de bens móveis e imóveis e o controlo 
de entrada, presença e saída de pessoas, bem 
como a prevenção da entrada de armas, 
substâncias e artigos de uso e porte proibidos 
ou suscetíveis de provocar atos de 
violência no interior de edifícios ou locais de 
acesso vedado ou
condicionado ao público.
Exploração e gestão de centrais de receção e 
monitorização de alarmes

Empresa Certificada

Certificado 
de Empreiteiro
A Vigiexpert é detentora do 
Certificado de Empreiteiro pelo 
IMPIC com o nº 137824-PUB, na 
subcategoria de 
Sistemas de extinção de 
incêndios, de segurança 
e de deteção.



Reconhecemos os
Nossos Colaboradores

É com orgulho que reconhecemos cerca de 13 colaboradores neste trimestre.
Agradecemos a todos pelo empenho demonstrado.

Os Nossos Funcionários do Mês

Paulo CostaCharles da GamaAntónio Severino

Susana Graça Jacinto Silva Bruno Oliveira



Eventos
Neste trimestre, a Vigiexpert foi responsável pela segurança de diversos eventos a nível 
nacional, dos quais se destacam:

A Vigiexpert foi responsável pela segurança do Campeonato Mundial de Superbikes.

O campeonato ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de Maio no Circuito Estoril, onde foi 
disputada a terceira etapa do campeonato do mundo desta modalidade.

Destacamos o empenho e profissionalismo dos nossos cerca de 70 ARD’s durante todo 
o evento.

 A Federação Portuguesa de Rugby contou com o apoio da Vigiexpert para a segurança 
do evento que ocorreu no dia 25 de junho, onde contamos com a preseça de cerca de 

44 ARD’S.



Apoiamos causas

A doação foi feita para a Associação Rafeiros SOS, uma associação zóofila sem fins 
lucrativos dedicada à causa animal, cuja missão é a promoção do bem-estar animal, 
acolhendo, tratando e diligenciando a adoção de animais domésticos 
resgatados da rua ou de situações de risco.       

O Marketing Vigiexpert Visita

Castelo de São Jorge-EGEAC Circuito Estoril (Autódromo)

Mensalmente, a equipa de 
Marketing da Vigiexpert 
realiza visitas aos nossos 
clientes, para dar a conhecer 
e enaltecer o papel dos 
vigilantes da nossa empresa. 

Neste trimeste visitámos o 
Castelo de São Jorge(EGE-
AC) e o Circuito  Estoril 
(Autódromo).

Saiba mais sobre as nossas 
visita nas nossas redes 
sociais.

Agradecemos o esforço inédito feito pelas equipas do grupo no mês de maio para 
apoio da Associação Rafeiros SOS.

Faça também a sua doação!
Donativos Monetários:

MBWAY: 935416249
NIB: 003501480000341873048
IBAN: PT50003501480000341873048
SWIFT: CGDIPTPL



Plano de Formações

Em busca do seu primeiro 
desafio profissional? 

Faça carreira na Segurança Privada!

Faça a sua candidatura e tenha a 
oportunidade de frequentar o curso de 
Vigilante com vaga de emprego garantida 
na área da Segurança Privada!

Se considera que esta pode ser a 
oportunidade que procura, candidate-se 
enviando o seu CV para 
recursoshumanos@blery.pt

Se conhecer alguém que possa estar 
interessado/a, divulgue!
*Pré-requisito: reunir o preceituado legal e 
funcional para esta categoria profissional. 
Os candidatos serão pré-selecionados 
mediante aprovação em processo de 
entrevistas presenciais e/ou remotas.

A Vigiexpert promove a Formação Profissional dos seus colaboradores.

Durante o ano de 2022, a Vigiexpert já promoveu a realização de vários cursos de 
formação profissional, que abrangeram 91 colaboradores da empresa, num volume total de 
formação de 2004 horas. 

A Vigiexpert estabeleceu parcerias com as entidades formadoras Fly-Form (em Vila Nova 
de Gaia e Benfica, Lisboa) e RHFORMA (Alcântara, Lisboa) que oferecem preços 
promocionais exclusivos aos colaboradores da empresa e seus familiares! Assim, para 
além da formação oferecida pela Vigiexpert aos seus colaboradores, incentivamos ainda 
o investimento na formação profissional dos mesmos e dos seus familiares através de par-
cerias para a obtenção de descontos especiais.

Consulte as ofertas formativas em www.fly-form.pt e www.rhforma.com

Uma Curiosidade RHFORMA: Programa Faça Carreira



A Vigiexpert encontra-se qualificada no pódio das melhores 
Empresas de Segurança no Portal da Queixa.

Responsabilidade Social

Poupe Energia

A Vigiexpert preocupada com o meio ambiente está sempre presente em todas as ações. 
Poupar o planeta passa por poupar na gestão de recursos, no equilíbrio com que os 
consumimos e de como o preservarmos:

Minimize os consumos de energia, a produção de eletricidade está fortemente associada à 
emissão de poluentes para a atmosfera;

Sempre que possível utilize a iluminação natural;

Mantenha o ar condicionado ligado apenas quando estiver no local;

Não deixe as luzes acesas depois de abandonar o local de trabalho, ou outros locais;

Não deixe o computador ligado depois de terminar o dia de trabalho.

Papel
Reciclagem de toneres também é uma das nossas preocupações;

Imprima versões provisórias numa escala reduzida (mais do que uma página por folha);

Evite imprimir e fotocopiar apenas num dos lados da folha;

Reutilize as folhas para rascunho;

Sempre que possível, utilize papel reciclado;

Utilize o suporte informático como forma de enviar e analisar documentos;

Não envie papel para reciclar com agrafos, clips ou elásticos.

Faça também a sua avaliação!



As Nossas Referências
Setor Público

• Academia de Música e Dança de Valongo;
• Ágora -Cultura e Desporto do Porto EMSA;
• Águas do Alto Minho SA;
• Ambisousa - Empresa Intermunicipal de 
Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM;
• APA – Agência Portuguesa do Ambiente;
• ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros;
• Associação para o Desenvolvimento da 
BrigantiaEcopark – Câmara de Bragança;
• Câmara Municipal da Guarda;
• Câmara Municipal da Marinha Grande;
• Câmara Municipal de Albufeira;
• Câmara Municipal de Alcochete;
• Câmara Municipal de Faro;
• Câmara Municipal de Lagos - Escolas;
• Câmara Municipal de Lisboa;
• Câmara Municipal de Mação;
• Câmara Municipal de Montemor-o-Novo;
• CâmaraMunicipaldeMontemor-o-Velho;
• Câmara Municipal de Portimão;
• Câmara Municipal de Rio Maior;
• Câmara Municipal de Setúbal;
• Câmara Municipal de Vila Verde;
• Camões-Instituto da Cooperação e da Língua 
IP;
• Centro Hospitalar de Leiria, EPE;
• Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE;
• Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE;
• Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, 
EPE;
• Convento São Francisco;
• CP-Comboios de Portugal;
• DGE-Direção Geral da Educação de Lisboa;
• Direção Geral da Energia e Geologia;
• Direção Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência de Lisboa;
• Direção Geral do Ensino Superior de Lisboa;
• Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliote-
cas;
• Direção Geraldo Território;
• Doca Pesca Sine;
• EMEF–Empresa de Manutenção de Equipa-
mento Ferroviário, S.A;
• EGEAC-Empresa de Gestão de Equipamentos 
e Animação Cultural, E.M;
• Federação Portuguesa de Rugby;
• ForMar-Centro de Formação das Pescas e do 
Mar;
• Futebol Clube Barreirense;
• ICNF–Instituto e conservação da Natureza e 
Florestas (Abrangência Nacional);
• INE-Instituto Nacional de Estatística;

• Infraestruturas de Portugal, SA;
• Instituto de Gestão Financeira da Educação, 
IP;
• Instituto Politécnico de Viana do Castelo;
• Instituto Português do Sangue e da Transplan-
tação de Lisboa;
• ISCTE–Instituto Superior Ciências do Trabalho 
e da Empresa;
• Junta de Freguesia de Arroios;
• Junta de Freguesia de Belém;
• Junta de Freguesia de Marvila;
• Junta de Freguesia de Santa Maria Maior;
• Junta de Freguesia de Valhelhas;
• LNEG-Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia;
• Ministério da Defesa Nacional da Marinha;
• Município de Lagos;
• OUT.RA-Associação Cultural;
• Parque Escolar EPE;
• Parque Escolar Lisboa, Av Infante Santo e Av. 
24 de Julho;
• Secretaria Geral do Ambiente;
• SUCH-Serviço Utilização Comum dos Hospi-
tais;
• Supremo Tribunal Administrativo;
• Teatro Nacional de São João EPE;
• Transportes Urbanos de Coimbra;
• União das Freguesias de Almada, Cova da 
Piedade, Pragal e Cacilhas;
• Unidade Local de Saúde do Nordeste;
• Universidade Nova de Lisboa;
• Vimágua-Empresa de Água e Saneamento de 
Guimarães;




