Avaliação de Riscos
Enquadramento e Objetivos
“A avaliação de riscos constitui a base da abordagem
comunitária para prevenir
acidentes e problemas de
saúde profissionais.”
(Agência Europeia para a Segurança e
Saúde no Trabalho)

De acordo com a Lei n.º 102/2009,
que define o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no
Trabalho, uma das principais atividades da responsabilidade dos serviços
de segurança e saúde no trabalho é a
avaliação dos riscos (art. 98.º).
O empregador tem a obrigação de
identificar os perigos e avaliar os riscos na conceção dos postos de trabalho e instalações da empresa, durante
a execução da sua atividade e sempre
que surjam alterações, quer no posto
de trabalho, quer na sua envolvente.

Da mesma forma, a norma OHSAS
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cia à Avaliação de Riscos como ferramenta fundamental para a implementação de um Sistema de Gestão da
Segurança e Saúde no Trabalho.
A avaliação de riscos é o primeiro
passo para o planeamento da prevenção numa organização.
É um processo dinâmico que permite
às empresas e organizações implementarem uma política proativa de
gestão dos riscos no local de trabalho,
assumindo, desta forma, três grandes
objetivos:
- Definir uma ordem de prioridades
entre as medidas de prevenção e
proteção definidas para a eliminação
e/ou controlo do risco profissional;

- Justificar a adoção de certas
medidas preventivas pelo seu custo ou características específicas;

- Averiguar a eficácia de uma medida, estimando o risco com a implementação de tal medida;
A avaliação de riscos torna-se assim
fundamental na prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais, em todas as organizações, independentemente da sua categoria ou
dimensão;
Deve ser revista periodicamente de
forma a garantir que se mantém atualizada e que as ações anteriormente
definidas foram eficazes.

Vantagens

01 Cumprimento das obrigações legais
Conhecimento detalhado de todas as atividades exis-

02 tentes na empresa e respetivos riscos associados

Definição das medidas mais adequadas e priorização

03 da atuação sobre os riscos mais significativos.

Prevenção / redução de acidentes de trabalho e doen-

04 ças profissionais

Redução de custos associados a acidentes de trabalho

05 e doenças profissionais

Melhoria das condições de trabalho e consequente

06 aumento da satisfação e motivação dos trabalhadores
Metodologia
A VLM, com vasta experiência na
área, apoia a sua empresa na Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos, através da aplicação de métodos
adequados e ajustados à sua realidade.
Identificação e caracterização das
atividades
Identificação e caracterização de
todas as atividades que ocorrem dentro da organização, contemplando as
tarefas normais, ocasionais (limpeza,
manutenção, jardinagem, etc), situações de emergência e atividades de
todo o pessoal subcontratado (prestadores de serviços, visitantes, fornecedores, clientes).
Identificação dos Perigos
Avaliação de todos os aspetos de
trabalho com vista a reconhecer a
existência de um perigo, tendo em
conta a caracterização das atividades,
requisitos legais, regulamentares e
outros, resultado das investigações de
acidentes, situações de emergência
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ocorridas, e as “queixas” ou as “acuações improvisações” dos trabalhadores e outros aspetos.
Avaliação de Riscos
Determinar a probabilidade de ocorrência e quantificar o seu impacto ou
gravidade, através da aplicação de
métodos de análise de risco, tendo em
conta se os controlos existentes ou
planeados são suficientes para manter
os perigos controlados.

Identificação e caracterização das
atividades

Identificação dos Perigos

Hierarquização dos Riscos
Para que a atuação seja prioritária
naqueles que apresentam um nível de
risco mais elevado para a segurança e
saúde dos trabalhadores.

Avaliação dos Riscos

Definição de ações para controlo
dos riscos
Preparar um plano de atuação para
controlar os riscos de acordo com a
hierarquização.

Hierarquização dos Riscos

Definição de ações para controlo dos
riscos

