
Continuam os contatos com os Associados

PLANO DE CONTINGÊNCIAPLANO DE CONTINGÊNCIA
Já tinha sido referido no passado mês que a APAMB iria contatar 
todos os Associados divulgando a sugestão de implementação do 
Plano de Contingência, conforme preconizado pela DGS (Direção 
Geral de Saúde) para combate à pandemia do COVID-19.

A APAMB criou soluções para as micro e pequenas empresas, com 
um plano base simplificado. Para empresas mais estruturadas, de 
maior dimensão ou com mais colaboradores temos uma proposta 
adequada  para  responder  aos  desafios  internos  de  prevenção, 
pensando na garantia de segurança a oferecer aos clientes.
Empresas de maior dimensão ou com actividades mais complexas 
serão feitos planos à sua medida e necessidade.

No confinamento estivemos presentes junto dos Associados!
Neste regresso à normalidade possível continuamos vigilantes!

Ferramentas que as empresas não devem ignorar!

OiRA, APLICAÇÃO DISPONIBILIZADA OiRA, APLICAÇÃO DISPONIBILIZADA 
PARA A AVALIAÇÃO DE RISCOSPARA A AVALIAÇÃO DE RISCOS
O que é OiRA?
A  ferramenta  interativa  de  avaliação  de  riscos  (OiRA)  é  uma 
aplicação Web que permite realizar avaliações de riscos para a 
segurança e a saúde no seu local de trabalho.
A quem se destina OiRA?
OiRA pode ser utilizada por quem pretenda avaliar os riscos para 
a segurança e a saúde no seu local de trabalho.
No  entanto,  a  ferramenta  foi  concebida  para  ser  utilizada 
principalmente por micro e pequenas empresas: para as apoiar na 
avaliação de riscos nos seus locais de trabalho e para documentar 
a avaliação.
A ferramenta inclui um plano de ação adaptada às necessidades 
específicas da empresa.
O processo de avaliação compreende quatro etapas principais:
Preparação: Esta etapa dá uma visão geral da avaliação que vai 
realizar e enquadra a avaliação nas características específicas da 
sua empresa.
Identificação: OiRA  apresentará  uma sequência  de  perigos  e 
problemas relacionados com a segurança e saúde no seu local de 
trabalho. Ao responder “sim” ou ”não” às afirmações e perguntas, 
indica  se  esses  perigos  ou  problemas  estão  presentes.  Pode 
também  decidir  passar  à  frente  uma  pergunta,  respondendo 
posteriormente.

Avaliação: Nesta  etapa,  determina-se  o  nível  de  risco 
correspondente a cada uma das situações que identificou com 
necessidade de intervenção no seu local de trabalho, na etapa de 
«identificação».
Plano de Ação: Na quarta etapa do processo de avaliação, pode 
definir as medidas a adotar para limitar os riscos avaliados, bem 
como  os  recursos  necessários.  A  ferramenta  pode  elaborar 
automaticamente um relatório da avaliação de riscos.
Quanto tempo demora o processo?
É impossível indicar o tempo que é normalmente necessário para 
concluir uma avaliação, porque as ferramentas variam consoante 
os setores de atividade e os países.
Contudo,  pode  dedicar  o  seu  tempo  conforme  as  suas 
disponibilidades,  podendo  fazer  interrupções  e  continuar  a 
avaliação quando for mais conveniente.
Preciso de me preparar?
Não  é  necessário  qualquer  tipo  de  preparação  para  utilizar  a 
ferramenta. No entanto, pense em quem vai realizar a avaliação 
de riscos, de que forma os trabalhadores vão ser envolvidos na 
avaliação, etc..
É possível imprimir os conteúdos da ferramenta. No documento 
impresso,  pode  registar  informação  relevante  que  tenha 
identificado no  local  de trabalho  (observando o  que pode ser 
prejudicial  ou  perguntando  aos  trabalhadores  e/ou  seus 
representantes sobre os problemas com que se depararam). A 
seguir, pode introduzir a informação na ferramenta.
Pode  também  pretender  distribuir  o  documento  entre  os 
trabalhadores  e/ou  os  seus  representantes  e  convidá-los  a 
participar  na  identificação  dos  perigos/problemas,  avaliar  os 
riscos e decidir sobre as ações preventivas. As suas observações 
devem ser consideradas ao preencher esta ferramenta.

As  ferramentas  setoriais  do  OiRA  aqui  fornecidas  estão 
disponíveis  para  serem  utilizadas  pelas  micro  e  pequenas 
empresas na realização de avaliações de riscos, ajudando-as a 
produzir  uma  avaliação  documentada  e  adequada  às  suas 
necessidades. A transferência das ferramentas é gratuita e estas 
podem  ser  facilmente  acedidas,  clicando  na  hiperligação 
pertinente. 
Informação compilada de https://oiraproject.eu/pt 

Se  tiver  interesse  em  explorar  esta  questão  e  tem 
dúvidas, ou necessita de ajuda, contate a APAMB e avalie 
o quanto é importante esta questão.

https://oiraproject.eu/pt

