


Movida pelo ideal de criar soluções eficazes e seguras, que atinjam os objetivos específicos de cada

cliente, a trajetória da DP ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA. se inicia em 2011. Somos uma empresa

especializada em desenvolver atividades de SEGURANÇA DO TRABALHO, MEDICINA OCUPACIONAL, MEIO

AMBIENTE E OUTSOURCING, atuando em todo território nacional e internacional.

Disponibilizamos as melhores práticas do mercado, agregando valor a organização, colaboradores e

parceiros. Com nossas soluções, auxiliamos nossos clientes a atingirem e se adequarem aos requisitos legais

aplicáveis, capacitamos os profissionais de sua empresa e prestamos apoio técnico especializado para, que

agreguem valores quanto a preservação e saúde de seus colaboradores e o conceito de sua marca, sempre

atuando com o objetivo da conscientização, prevenção e execução das atividades com a máxima eficácia, nas

quais abrangem trabalhos de diagnósticos, orientações, assessorias técnicas, execução voltadas à

implantações, otimizações, melhorias do processo, entre outros.



Entender as necessidades,

oferecer soluções eficientes

e eficazes, conduzir os

negócios de forma ética e

que atenda as solicitações

dos nossos parceiros.

Excelência em gerenciamento

e também operacionalização

das implementações de

Segurança, Saúde e Meio

Ambiente.

▪ Ética;

▪ Respeito ao ser humano;

▪ Qualificação;

▪ Transparência;

▪ Satisfação do parceiro.



“e caso tenha a necessidade, em território 
internacional também, com profissionais 

bilingue.”



Hoje estamos fazendo a gestão EHS para ECHOENERGIA, Terceirizando mão de obra especializada na fase de CONSTRUÇÃO,

no qual concluímos os projetos de:

➢ Boa Esperança I – RN em 12/2018;

➢ Serra do Mel I – RN em 08/2020; e

Atualmente, estamos atuando nos projetos de Construção em Serra do Mel II – RN., iniciada em setembro de 2020, com previsão de

conclusão em 12/2021.

Atualmente estamos atuando nos projetos de O&M nos complexo de Tianguá – CE, Caetés – PE e Serra do Mel I - RN.

Atualmente estamos atuando no Escritório Central – SP. Na área de qualidade.

A DP ASSESSORIA E TERINAMENTOS LTDA. Ao longo de seus 10 anos realizou entre seus projetos e continua

realizando, atividades conforme descrito a baixo:



Gestão EHS pela ALSTOM WIND, TERCEIRIZANDO mão de obra especializada na área, na fase de CONSTRUÇÃO.

➢ Senandes – RS;

➢ Icaraí – CE;

➢ João Câmara – RN;

➢ Ceará-Mirim “Riachão” – RN;

Na fase de O&M, fornecemos  também Mão de Obra especializada na área EHS os Parque de Miassaba e RDV no RN.

Gestão EHS pela ALSTOM WIND, TERCEIRIZANDO mão de obra especializada na área EHS, na Fábrica de Canoas – RS.

➢ Renova – BA;

➢ Viamão – RS;

➢ Riachão do Piauí – PI.

Fizemos a Gestão EHS pela CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENS, TERCEIRIZANDO mão de obra especializada, na FASE O&M dos ativos

em RN e CE.



.
Fizemos a Gestão EHS pela ALSTOM HYDRO, TERCEIRIZANDO mão de obra especializada, na fase de CONSTRUÇÃO.

➢ Belo Monte – PA.;

➢ Bariri – SP.;

➢ Cachoeira Caldeirão - AM.


