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Profissionais para 
o sector da Construção

Um Parceiro também para a internacionalização

A internacionalização representa claras oportunidades de crescimento 
para as empresas, no entanto, este processo é recheado de pequenas 
surpresas e imprevistos.
As nuances na legislação laboral dos diferentes países, as dificuldades 
em conseguir os profissionais adequados nos locais de destino, e as 
exigências que um destacamento de colaboradores da própria empresa 
representa, tornam sensata a opção por um especialista em destaca-
mento internacional.
A rotina transnacional da TEAMPOWER®, na cedência de profissionais 
qualificados, reforça a sua condição privilegiada para o apoio aos proje-
tos internacionais das empresas portuguesas, garantindo toda a 
segurança e tranquilidade neste tipo de operação.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Toda a experiência acumulada nos processos de destacamento para os 
clientes internacionais.

PLATAFORMA LOGÍSTICA
O recurso aos serviços de uma plataforma logística própria, já montada 
e com provas dadas. Uma equipa de técnicos que presencialmente 
apoia, acompanha e garante o bom desempenho dos profissionais 
destacados.

CONHECIMENTO DOS PROCESSOS LEGAIS
Definição de uma política de destacamentos de acordo com a legislação 
dos países de origem e de destino, evitando surpresas desagradáveis.

GABINETE JURÍDICO ESPECIALIZADO
Apoio de um gabinete jurídico especializado, apto a responder às mais 
pertinentes questões de direito laboral e trabalho temporário nos 
mercados internacionais.

> Apartamentos em Bretigny-sur-Orge - França
> Armazém Industrial Cambrai - França 
> Autoestrada do "Litoral Oeste" - Portugal
> Autoestrada XXI - Portugal
> Autoestradas A41 e A32 - Portugal
> Bairro Alto Hotel - Remodelação - Lisboa
> Barragem da Bemposta - Reforço de potência - Portugal
> Barragem de Belver - Reabilitação de comportas - Portugal
> Barragem de Foz Tua - Portugal
> Barragem de Salamonde II - Reforço de Potência - Portugal
> Central hidroelétrica de Vila Cova - Decapagem e pintura da conduta 
forçada - Portugal
> Centro de Saúde Mental Centre de Angevin CESAME - Alargamento - 
França
> Centro Hospitalar Théophile Roussel - Renovação de ala - França
> Cimenteira Cimpor de Loulé - Manutenção Industrial - Portugal
> Cimenteira de Souselas - Reabilitação - Portugal
> Complexo de chalés de luxo de Alpe d’Huez - França
> Construção laboratório de análise de água - França
> Construção Sustentável - Empreendimento imobiliário - França
> Continental Pneus - Manutenção Industrial - Portugal
> Convento de São Francisco - Portugal
> Cooperativa Dauphinoise - Construção de laboratório alimentar - 
França
> Cresce e Centro de Dia de Brenha - Portugal
> Desmantelamento de Hipermercado - Portugal
> Edifício de habitação em Brignais - França
> Elevador de Santa Justa - Conservação e beneficiação - Portugal
> Escola da Quinta do Marquês em Sassoeiros - Portugal
> Escola de formação de bombeiros de Saint Priest - França
> Escola de Sever do Vouga - Portugal
> Escola Maternal de Vernou-la-Celle-sur-Seine – Alargamento - 
França
> Escola Secundária Castêlo da Maia - Portugal
> Escola Secundária de Caneças - Portugal
> Escola Secundária Emídio Garcia - Reabilitação - Portugal
> Escola Secundária Henriques Nogueira - Portugal

> Escritórios para complexo Petroquímico em Isére - França
> Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos de Aveiro - 
Portugal
> Estação ferroviária do Rossio - Recuperação  - Portugal
> Fábrica de farinhas "Nacional" - Remodelação e instalação de 
equipamentos industriais - Portugal
> Fábrica de madeiras  - Manutenção industrial - Portugal
> Forte de Sta. Catarina - Requalificação da envolvente - Portugal
> Hospital de Braga - Portugal
> Linha férrea de Évora e estação - Modernização - Portugal
> Concept Store de alta costura - Remodelação - França
> Metro do Mondego – Portugal
> Montagens AVAC em complexo de piscinas - França
> Moradias de montanha - La Chapelle d’Abondance - França
> Museu do SL Benfica - Portugal
> Palácio Nacional da Ajuda - Requalificação – Portugal
> Piscinas de Vichy - França
> Ponte 25 de Abril - Reparação e conservação - Portugal
> Ponte de Constância - Recuperação - Portugal
> Ponte de Mosteirô - Reparação e conservação - Portugal
> Ponte de Odemira - Reabilitação - Portugal
> Pontes da Ribeira do Trijanito - Reabilitação - Portugal
> Pré-fabricação de betão-armado - França
> Quartel de Bombeiros de Cagnes-Sur-Mer - França
> Reconversão de hotéis em Paris - França
> Recuperação de imóveis na Île de France - França
> Refinaria da Repsol de Sines - Manutenção - Portugal
> Refinaria Galp de Sines - Fibragem de tanques de combustível - 
Portugal
> Refinaria Lavera de Marselha -  Manutenção – França
> Sistemas AVAC em Richwiller - Montagem - França
> SPAZIO 031 (unidade de produção de biodiesel) - Itália
> Terreiro do Paço - Remodelação da Ala Nascente - Portugal
> Túnel do Marão - Portugal
> Via Rápida IC8 - Portugal
> Via Rápida IC3 - Portugal

REFERÊNCIAS

Sede | Siège | Headquarters
Rua Guedes de Azevedo, nº 229 - 4000-273 Porto
Tel. +351 226 007 467 
porto@teampower.pt

Filial | Filiale | Branch 
Rua Frei Luís de Granada, nº 14 E, 1500-680 Lisboa
Tel. +351 217 277 119 
lisboa@teampower.pt

Filial | Filiale | Branch 
Avenida Benjamin Araújo nº 196
3700-059 São João da Madeira
sjm@teampower.pt
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TEAMPOWER®

TEAMPOWER® é uma marca da SPT, empresa certificada pela norma ISO 
9001:2008 no âmbito do recrutamento, seleção e colocação de 
trabalhadores em regime de trabalho temporário.

Fundada em 1993, é especialista nos sectores de atividade em que 
opera. É detentora de uma longa experiência na cedência de profis-
sionais sobretudo nos setores da Construção Civil e Obras Públicas e da 
Metalomecânica.

A sua área de atuação estende-se a todo o território nacional e à 
Europa, com especial incidência no competitivo mercado francês.

Conta com uma força de trabalho de cerca de 20.000 profissionais, e 
emprega anualmente mais de 1.000 colaboradores nestes sectores.

O trabalho desenvolvido no destacamento nacional e internacional 
permitiu-lhe alcançar um vasto know-how, dotando-a das capaci-
dades necessárias para solucionar as mais difíceis situações de cedência 
e colocação de mão-de-obra.

A capacidade da TEAMPOWER® de agir integradamente, assumindo a 
responsabilidade por desenhar e executar a logística de recursos 
humanos, possibilita a clientes e colaboradores a focalização na sua 
atividade profissional, conduzindo a que todos os processos integrem 
uma estratégia natural de crescimento.

MAIS SERVIÇO
MELHOR DESEMPENHO
Um conceito chave na mão, que lhe oferece trabalhadores
competentes, deixando-lhe mais tempo para se focalizar na execução
dos seus projetos.

UM SERVIÇO ASSENTE EM 4 PILARES :

1. ESPECIALIZAÇÃO SETORIAL
> Um conhecimento aprofundado das especificidades e
necessidades do seu setor de atividade.
> Otimização dos processos de recrutamento, diminuição dos tempos de 
colocação e a reunião de uma carteira dos melhores profissionais do 
mercado, possibilitando a prática de preços mais justos.

2. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
> Fidelização dos colaboradores mais aptos e com maior experiência.
> Antiguidade mínima em cada função de acordo com a complexidade do 
ofício e a categoria profissional.
> Oportunidades reais de formação para uma melhoria do desempenho 
individual.

3. IINTEGRAÇÃO DE PROCESSOS
Responsabilidade pela gestão de cada trabalhador:
> Recrutamento e seleção;
> Realização dos exames médicos;
> Elaboração dos contratos de trabalho;
> Inscrição na Segurança Social;
> Processamento e pagamento dos salários;
> Contratação dos seguros de acidentes de trabalho;
> Fornecimento dos equipamentos de proteção individual.
> Logística inerente a deslocalizações (transporte, alojamento, e
outras)

4. ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO
> Avaliação contínua do desempenho dos colaboradores.
> Simplificação dos processos de integração (nas empresas e em
novos contextos sociais).
> Criação de condições para atingir os melhores níveis de
rentabilidade.
> Assegura a logística dos destacamentos.

A TEAMPOWER® OFERECE-LHE
> MAIOR RAPIDEZ
No processo de colocação.

> ESPECIALIZAÇÃO, QUALIDADE E EXPERIÊNCIA
dos trabalhadores e da empresa.

> MAIOR CAPACIDADE DE RESPOSTA
a novas solicitações ou imprevistos.

> RENTABILIDADE ACRESCIDA
resultante do acompanhamento de cada colaborador individualmente.

> RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
Apenas são cobrados os tempos efetivos de trabalho.

> COMODIDADE
Um parceiro que assume toda a logística e burocracia inerentes à colocação 
dos trabalhadores.

> TRANQUILIDADE 
Redução do impacto financeiro dos imponderáveis.

> CONFIDENCIALIDADE
No tratamento de todos os processos. Um valor garantido.

> SEGURANÇA
Uma empresa que cumpre todos os requisitos legais.

> CONFIANÇA
Um parceiro de recursos humanos especializado no seu negócio.

> EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Um parceiro apto a apoiá-lo na internacionalização. 

A SOLUÇÃO MAIS RENTÁVEL

Em situações frequentes, como a necessidade de:
> Profissionais numa dada função ou região;
> Destacar para locais fora da área habitual de atuação da 
empresa;
> Responder ao acréscimo de volume de trabalho;
> Colmatar o absentismo;
> Potenciar o crescimento da empresa sem correr riscos
desnecessários.

TRABALHO TEMPORÁRIO
LEGALIDADE E CERTIFICAÇÕES
A TEAMPOWER® zela pela legalidade das operações em que está 
envolvida, e assume a responsabilidade legal da sua atividade, 
garantindo que são respeitados todos os critérios exigidos pelos 
organismos nacionais e europeus.

A empresa é detentora do alvará nº 119 de 1993, emitido pelo 
IEFP, e cumpre todas as obrigações legais que lhe possibilitam 
atuar no setor do Trabalho Temporário.

Está certificada pela norma ISO 9001:2008, que evidencia o 
compromisso com a qualidade e satisfação do cliente, assegu-
rando que os serviços disponibilizados cumprem com os requi-
sitos mais exigentes e com a legislação aplicável.

Foi ainda distinguida pela Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT) e pela Associação Portuguesa de Empresas do 
Setor Privado de Emprego (APESPE), como exemplo de boas 
práticas na cedência e acolhimento de trabalhadores 
temporários.

Durante quatro anos fez-se representar nos órgão sociais da 
APESPE, e está reconhecida pelo Provedor da Ética Empresarial e 
do Trabalho Temporário - PEETT.

Seguro de Acidentes de Trabalho

Equipamentos de
Proteção Individual

Abonos (salário + SA + SF + 13ºM)

Seg. Social

Direitos do trabalhador
por cessação de contrato
(FNG; CNRC)

Custo de utilização

Colocação de anúncio

Custo burocracias

Seleção do candidato

PRINCIPAIS VANTAGENS
DO TRABALHO TEMPORÁRIO:
> Diminuição dos custos fixos;
> Diminuição da carga burocrática e dos custos administrativos;
> Maior flexibilidade contratual;
> Maior competitividade;
> Redução do absentismo;
> O Profissional certo, no local certo e no momento exato.

A SOLUÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DA 
TEAMPOWER® REVELA-SE A SOLUÇÃO MAIS 
RENTÁVEL E ACESSÍVEL A TODAS AS EMPRESAS. 
É A OPÇÃO QUE PERMITE A MAIOR RENTABILI-
DADE FINANCEIRA E OPERACIONAL.

PRESSUPOSTOS DA SIMULAÇÃO: Cedência/contratação de um pedreiro com um salário bruto 
de 550,00€. São considerados todos os custos alocados ao trabalhador, nomeadamente: 
Recrutamento e seleção (colocação de anúncio, entrevistas, elaboração de contratos e 
demais procedimentos burocráticos); Fornecimento de EPI’s; Custo mensal com remuner-
ações (salário, segurança social, seguro de acidentes de trabalho, sub. alimentação); 
Outros direitos (proporcionais de sub. de férias e sub. de Natal, férias não gozadas, e 
compensação por caducidade).
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> Inscrição na Segurança Social;
> Processamento e pagamento dos salários;
> Contratação dos seguros de acidentes de trabalho;
> Fornecimento dos equipamentos de proteção individual.
> Logística inerente a deslocalizações (transporte, alojamento, e
outras)

4. ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO
> Avaliação contínua do desempenho dos colaboradores.
> Simplificação dos processos de integração (nas empresas e em
novos contextos sociais).
> Criação de condições para atingir os melhores níveis de
rentabilidade.
> Assegura a logística dos destacamentos.

A TEAMPOWER® OFERECE-LHE
> MAIOR RAPIDEZ
No processo de colocação.

> ESPECIALIZAÇÃO, QUALIDADE E EXPERIÊNCIA
dos trabalhadores e da empresa.

> MAIOR CAPACIDADE DE RESPOSTA
a novas solicitações ou imprevistos.

> RENTABILIDADE ACRESCIDA
resultante do acompanhamento de cada colaborador individualmente.

> RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
Apenas são cobrados os tempos efetivos de trabalho.

> COMODIDADE
Um parceiro que assume toda a logística e burocracia inerentes à colocação 
dos trabalhadores.

> TRANQUILIDADE 
Redução do impacto financeiro dos imponderáveis.

> CONFIDENCIALIDADE
No tratamento de todos os processos. Um valor garantido.

> SEGURANÇA
Uma empresa que cumpre todos os requisitos legais.

> CONFIANÇA
Um parceiro de recursos humanos especializado no seu negócio.

> EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Um parceiro apto a apoiá-lo na internacionalização. 

A SOLUÇÃO MAIS RENTÁVEL

Em situações frequentes, como a necessidade de:
> Profissionais numa dada função ou região;
> Destacar para locais fora da área habitual de atuação da 
empresa;
> Responder ao acréscimo de volume de trabalho;
> Colmatar o absentismo;
> Potenciar o crescimento da empresa sem correr riscos
desnecessários.

TRABALHO TEMPORÁRIO
LEGALIDADE E CERTIFICAÇÕES
A TEAMPOWER® zela pela legalidade das operações em que está 
envolvida, e assume a responsabilidade legal da sua atividade, 
garantindo que são respeitados todos os critérios exigidos pelos 
organismos nacionais e europeus.

A empresa é detentora do alvará nº 119 de 1993, emitido pelo 
IEFP, e cumpre todas as obrigações legais que lhe possibilitam 
atuar no setor do Trabalho Temporário.

Está certificada pela norma ISO 9001:2008, que evidencia o 
compromisso com a qualidade e satisfação do cliente, assegu-
rando que os serviços disponibilizados cumprem com os requi-
sitos mais exigentes e com a legislação aplicável.

Foi ainda distinguida pela Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT) e pela Associação Portuguesa de Empresas do 
Setor Privado de Emprego (APESPE), como exemplo de boas 
práticas na cedência e acolhimento de trabalhadores 
temporários.

Durante quatro anos fez-se representar nos órgão sociais da 
APESPE, e está reconhecida pelo Provedor da Ética Empresarial e 
do Trabalho Temporário - PEETT.

Seguro de Acidentes de Trabalho

Equipamentos de
Proteção Individual

Abonos (salário + SA + SF + 13ºM)

Seg. Social

Direitos do trabalhador
por cessação de contrato
(FNG; CNRC)

Custo de utilização

Colocação de anúncio

Custo burocracias

Seleção do candidato

PRINCIPAIS VANTAGENS
DO TRABALHO TEMPORÁRIO:
> Diminuição dos custos fixos;
> Diminuição da carga burocrática e dos custos administrativos;
> Maior flexibilidade contratual;
> Maior competitividade;
> Redução do absentismo;
> O Profissional certo, no local certo e no momento exato.

A SOLUÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DA 
TEAMPOWER® REVELA-SE A SOLUÇÃO MAIS 
RENTÁVEL E ACESSÍVEL A TODAS AS EMPRESAS. 
É A OPÇÃO QUE PERMITE A MAIOR RENTABILI-
DADE FINANCEIRA E OPERACIONAL.

PRESSUPOSTOS DA SIMULAÇÃO: Cedência/contratação de um pedreiro com um salário bruto 
de 550,00€. São considerados todos os custos alocados ao trabalhador, nomeadamente: 
Recrutamento e seleção (colocação de anúncio, entrevistas, elaboração de contratos e 
demais procedimentos burocráticos); Fornecimento de EPI’s; Custo mensal com remuner-
ações (salário, segurança social, seguro de acidentes de trabalho, sub. alimentação); 
Outros direitos (proporcionais de sub. de férias e sub. de Natal, férias não gozadas, e 
compensação por caducidade).
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Profissionais para 
o sector da Construção

Um Parceiro também para a internacionalização

A internacionalização representa claras oportunidades de crescimento 
para as empresas, no entanto, este processo é recheado de pequenas 
surpresas e imprevistos.
As nuances na legislação laboral dos diferentes países, as dificuldades 
em conseguir os profissionais adequados nos locais de destino, e as 
exigências que um destacamento de colaboradores da própria empresa 
representa, tornam sensata a opção por um especialista em destaca-
mento internacional.
A rotina transnacional da TEAMPOWER®, na cedência de profissionais 
qualificados, reforça a sua condição privilegiada para o apoio aos proje-
tos internacionais das empresas portuguesas, garantindo toda a 
segurança e tranquilidade neste tipo de operação.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Toda a experiência acumulada nos processos de destacamento para os 
clientes internacionais.

PLATAFORMA LOGÍSTICA
O recurso aos serviços de uma plataforma logística própria, já montada 
e com provas dadas. Uma equipa de técnicos que presencialmente 
apoia, acompanha e garante o bom desempenho dos profissionais 
destacados.

CONHECIMENTO DOS PROCESSOS LEGAIS
Definição de uma política de destacamentos de acordo com a legislação 
dos países de origem e de destino, evitando surpresas desagradáveis.

GABINETE JURÍDICO ESPECIALIZADO
Apoio de um gabinete jurídico especializado, apto a responder às mais 
pertinentes questões de direito laboral e trabalho temporário nos 
mercados internacionais.

> Apartamentos em Bretigny-sur-Orge - França
> Armazém Industrial Cambrai - França 
> Autoestrada do "Litoral Oeste" - Portugal
> Autoestrada XXI - Portugal
> Autoestradas A41 e A32 - Portugal
> Bairro Alto Hotel - Remodelação - Lisboa
> Barragem da Bemposta - Reforço de potência - Portugal
> Barragem de Belver - Reabilitação de comportas - Portugal
> Barragem de Foz Tua - Portugal
> Barragem de Salamonde II - Reforço de Potência - Portugal
> Central hidroelétrica de Vila Cova - Decapagem e pintura da conduta 
forçada - Portugal
> Centro de Saúde Mental Centre de Angevin CESAME - Alargamento - 
França
> Centro Hospitalar Théophile Roussel - Renovação de ala - França
> Cimenteira Cimpor de Loulé - Manutenção Industrial - Portugal
> Cimenteira de Souselas - Reabilitação - Portugal
> Complexo de chalés de luxo de Alpe d’Huez - França
> Construção laboratório de análise de água - França
> Construção Sustentável - Empreendimento imobiliário - França
> Continental Pneus - Manutenção Industrial - Portugal
> Convento de São Francisco - Portugal
> Cooperativa Dauphinoise - Construção de laboratório alimentar - 
França
> Cresce e Centro de Dia de Brenha - Portugal
> Desmantelamento de Hipermercado - Portugal
> Edifício de habitação em Brignais - França
> Elevador de Santa Justa - Conservação e beneficiação - Portugal
> Escola da Quinta do Marquês em Sassoeiros - Portugal
> Escola de formação de bombeiros de Saint Priest - França
> Escola de Sever do Vouga - Portugal
> Escola Maternal de Vernou-la-Celle-sur-Seine – Alargamento - 
França
> Escola Secundária Castêlo da Maia - Portugal
> Escola Secundária de Caneças - Portugal
> Escola Secundária Emídio Garcia - Reabilitação - Portugal
> Escola Secundária Henriques Nogueira - Portugal

> Escritórios para complexo Petroquímico em Isére - França
> Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos de Aveiro - 
Portugal
> Estação ferroviária do Rossio - Recuperação  - Portugal
> Fábrica de farinhas "Nacional" - Remodelação e instalação de 
equipamentos industriais - Portugal
> Fábrica de madeiras  - Manutenção industrial - Portugal
> Forte de Sta. Catarina - Requalificação da envolvente - Portugal
> Hospital de Braga - Portugal
> Linha férrea de Évora e estação - Modernização - Portugal
> Concept Store de alta costura - Remodelação - França
> Metro do Mondego – Portugal
> Montagens AVAC em complexo de piscinas - França
> Moradias de montanha - La Chapelle d’Abondance - França
> Museu do SL Benfica - Portugal
> Palácio Nacional da Ajuda - Requalificação – Portugal
> Piscinas de Vichy - França
> Ponte 25 de Abril - Reparação e conservação - Portugal
> Ponte de Constância - Recuperação - Portugal
> Ponte de Mosteirô - Reparação e conservação - Portugal
> Ponte de Odemira - Reabilitação - Portugal
> Pontes da Ribeira do Trijanito - Reabilitação - Portugal
> Pré-fabricação de betão-armado - França
> Quartel de Bombeiros de Cagnes-Sur-Mer - França
> Reconversão de hotéis em Paris - França
> Recuperação de imóveis na Île de France - França
> Refinaria da Repsol de Sines - Manutenção - Portugal
> Refinaria Galp de Sines - Fibragem de tanques de combustível - 
Portugal
> Refinaria Lavera de Marselha -  Manutenção – França
> Sistemas AVAC em Richwiller - Montagem - França
> SPAZIO 031 (unidade de produção de biodiesel) - Itália
> Terreiro do Paço - Remodelação da Ala Nascente - Portugal
> Túnel do Marão - Portugal
> Via Rápida IC8 - Portugal
> Via Rápida IC3 - Portugal

REFERÊNCIAS

Sede | Siège | Headquarters
Rua Guedes de Azevedo, nº 229 - 4000-273 Porto
Tel. +351 226 007 467 
porto@teampower.pt

Filial | Filiale | Branch 
Rua Frei Luís de Granada, nº 14 E, 1500-680 Lisboa
Tel. +351 217 277 119 
lisboa@teampower.pt

Filial | Filiale | Branch 
Avenida Benjamin Araújo nº 196
3700-059 São João da Madeira
sjm@teampower.pt

www.teampower.pt

info@teampower.pt
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