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Identificada a necessidade de um melhor 
acompanhamento nas áreas de medicina e 
segurança no trabalho e formação, a Kaffa 
– empresa da indústria do café e do chá – 
encontrou na Centralmed o apoio de que 
precisava. Uma parceria que dura há sete 
anos e já deu frutos.

Cápsula de Café Portuguesa”: é desta 
forma que a Kaffa, empresa da indús-
tria do café e do chá, que produz café 
encapsulado e em grão, faz as honras 
da sua marca. Com cerca de 105 co-
laboradores, é precisamente às suas 
pessoas que atribui parte do segredo 

por detrás das cápsulas de café. E foi também numa das 
componentes de gestão dos seus recursos humanos que a 
Kaffa sentia, mesmo trabalhando com uma empresa espe-
cializada, falta de acompanhamento nas áreas de medicina 
e segurança no trabalho e formação, tendo em conta a sua 
dimensão e exigência. A empresa pretendia, sobretudo, 
aumentar a formação dos trabalhadores, diminuir os ín-
dices de sinistralidade, criar uma maior participação dos 
trabalhadores nesta área e um maior fortalecimento/enrai-
zamento da cultura de segurança no trabalho.

“Temos um elevado grau de exigência e queríamos mais 
acompanhamento, que a empresa não conseguia dar. Embora 
já existisse uma cultura de segurança e documentação neste 
âmbito – por exemplo, instruções escritas, fichas de prevenção 
de riscos, etc. –, estas precisavam de ser revistas e adaptadas à 
dimensão e às alterações da empresa”, explica Maria Gabriela 
Madeira, Chief Operating Officer (COO) da Kaffa.

Foi na Centralmed, que, desde 2015, a Kaffa encontrou o 
parceiro ideal em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST). Empresa portadora de um know how diversificado na 
área e distinguida, nos últimos dois anos (2021 e 2022), pela 

Corporate Wellness

APG – Associação Portuguesa 
de Gestão das Pessoas como 
“Melhor Fornecedor RH”, no 
que à SST diz respeito. 

“A Centralmed é uma em-
presa que, em matéria de 
SST, acompanha a comple-
xidade, evolução de negócio 
e dinâmica de trabalho das 
empresas, adaptando a sua 
intervenção às necessidades 

destas”, refere à RHmagazi-
ne, por sua vez, Paulo Cas-
tanheiro e Cátia Figueiredo, 
Técnico e Técnica Superior 
de Segurança no Trabalho 
da Centralmed.

Estabeleceu-se, então, 
uma parceria entre ambas 
as empresas, com o objetivo 
comum de minimizar os ris-
cos e manter a segurança dos 
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trabalhadores, mas também 
de consciencializá-los para 
os riscos profissionais a que 
estão expostos.

As soluções implementadas 
Ao longo destes sete anos de 
trabalho conjunto, têm sido 
várias as soluções implemen-
tadas na Kaffa, das quais se 
destacam: 

  reforço no acompanhamen-
to de segurança no trabalho, 
com vistorias semanais, 
bem como na criação de 
formação de SST, sobre 
vários temas adaptados à 
realidade do cliente;
  avaliação de riscos de ca-
da função e de acordo com 
uma metodologia criada em 
conjunto com a Kaffa, dan-
do cumprimento legal a es-
ta obrigatoriedade, nomea-
damente com avaliações de 
exposição a ruído, ilumina-
ção, conforto térmico, mo-
nóxido de carbono, etc.; 

  cumprimento legal no âm-
bito de SST.
Com uma implemen-

tação fácil e bem aceite, 
Paulo Castanheiro e Cátia 
Figueiredo referem como 
principal desafio do pro-
jeto a exigência, acima da 
média, da Kaffa, que abriu 
condições para a superação 
da empresa de SST: “Essa 
exigência fez-nos superar 
em algumas situações, de 
modo a conseguirmos exce-
der também as expectativas 
do cliente – que é sempre o 
nosso foco”.

Os resultados não po-
deriam ser mais positivos. 
“Conseguimos um aumento 
da formação dos trabalha-
dores, uma diminuição dos 
índices de sinistralidade, 
uma maior participação dos 
trabalhadores nesta área e 
um maior fortalecimento 
da cultura de segurança no 
trabalho”, garante a COO da 
Kaffa [ver destaque]. 

A relação que se foi cons-
truindo entre a Centralmed 
e a Kaffa, ao longo do tem-
po, permitiu ir alargando 
o âmbito, por exemplo, do 
plano de prevenção e con-
trolo da Legionella, da me-
dição das vibrações e das 
poeiras, da avaliação de 
riscos psicossociais e con-
tinuar a medição dos fato-
res de riscos para a saúde. 
“Isso permitiu-nos atuar em 
conformidade, pelos inputs 
da segurança no trabalho, 
com o aconselhamento na 
implementação de medi-
das preventivas e correti-
vas”, reforça ainda Maria 
Gabriela Madeira. “[Como 
tal,] sentimo-nos tranquilos 
neste âmbito”, conclui. 

  análise cuidada e estatís-
tica de todos os acidentes 
de trabalho, elaboração 
dos respetivos relatórios e 
alteração/atualização dos 
procedimentos existentes, 
consoante a ocorrência dos 
acidentes; 
  reforço da formação/infor-
mação aos acidentados;

  criação e atualização de do-
cumentação na área de se-
gurança – fichas de preven-
ção de riscos profissionais;
  implementação de dinâ-
mica de ginástica laboral 
na empresa; 
  adequação de equipamen-
tos de proteção coletiva e 
individual; 

KAFFA, LDA.
   Setor de atividade: Indústria 
do café e do chá

   Produtos e serviços: Café 
encapsulado e em grão

   N.º de trabalhadores: Cerca 
de 105

   Volume de negócios: 
34.046.886,30€

   Países onde está presente: 
Portugal, Espanha, França, 
Suíça, Bélgica, Alemanha, 
Polónia, Hungria (exportação)

ENTRE 2020 E 2021, A KAFFA REGISTOU:
+155,6% FORMAÇÕES AOS COLABORADORES 
-37,5% ACIDENTES DE TRABALHO  
18X MENOS DIAS DE AUSÊNCIA POR 
ACIDENTES DE TRABALHO

Ao lado: Instalações da Kaffa em Rio de Mouro (Sintra).  
Em cima: Cátia Figueiredo,  Técnica Superior 
de Segurança no Trabalho da Centralmed

  adequação, criação e atua-
lização de procedimentos 
adaptados aos trabalhos 
desenvolvidos pelos traba-
lhadores; 


