Implementação Sistema Gestão SST*
*Segurança e Saúde no Trabalho

Enquadramento e
Objetivos

Metodologia

Um Sistema de Gestão de Segurança
e Saúde no Trabalho (SGSST) é uma
ferramenta para a gestão da prevenção dos riscos profissionais de uma
forma estruturada e sistemática através da implementação de medidas
proativas que permitem às empresas
melhorias significativas na redução
dos custos com sinistralidade, doenças profissionais, absentismo e rotação de pessoas.

Para a implementação do seu SGSST
a VLM desenvolveu a metodologia
®
yourSTEP que assenta em 4 etapas
temporais com objetivos e entregas
bem definidos que acompanham o
decurso do projeto. É baseada em
modelos e ferramentas que permitem
a simplificação da gestão de objetivos,
redução de documentação (racionalização de procedimentos, impressos,
instruções, planos e programas) e
introdução de ferramentas informáticas (base Excel e Word) simples e de
rápida interação:

A implementação de um Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde no
Trabalho é um passo voluntário de
organizações que se preocupam em
atingir e demonstrar um compromisso
sólido em todos os níveis e funções da
organização, no alcance das boas
práticas de SST em equilíbrio com a
sua dimensão, com a natureza das
suas atividades, com as suas necessidades socioecónomicas e com a sua
própria
cultura
organizacional.
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SINOPSE
Passo inicial da metodologia que
assegura a informação e recursos
necessários para o planeamento da
intervenção. Envolve a criação de uma
equipa capaz de contribuir para a
implementação e monitorização do
sistema de gestão.

TRAÇADO
Planeamento da interação e sequência das atividades a realizar com seleção das ferramentas a aplicar e a
equipa necessária para prosseguir
com eficácia o projeto.
EXECUTAR
Implementação e monitorização das
atividades planeadas com os recursos,
ferramentas e duração prevista.

PUBLICAR
Desenvolvimento de ações de formação e empreendimento de ações corretivas, preventivas e de melhoria
necessárias para a divulgação do
Sistema de Gestão. As atividades de
auditoria e revisão pela gestão são
fundamentais para a eficácia da gestão por objetivos.

Vantagens
01 Fácil integração com sistemas de gestão existentes
02 Motivação e fidelidade dos colaboradores
03 Maior produtividade e competitividade
Redução de acidentes, doenças ocupacionais e absen-

04 tismo

Consciencialização dos colaboradores para assuntos

05 relacionados com a SST

de custo
06 Redução
(com questões legais, prémios de seguro)
Melhoria da imagem da empresa junto das partes inte-

07 ressadas
(vizinhos, clientes, empresas concorrentes, seguradoras, etc.)

Otimização do SGSST

Os nossos serviços

Possui um Sistema de Gestão de SST

A Unidade de Segurança no Trabalho

pesado, burocrático, complexo e pou-

da VLM conta com uma equipa de

MELHORIA CON-

co claro?

consultores com ampla experiência na

TÍNUA

O seu Sistema de Gestão não está

implementação de Sistemas de Ges-

devidamente integrado com os outros

tão de SST, criando soluções de qua-

sistemas de gestão da sua organiza-

lidade, personalizadas e compatíveis

ção?

com a dimensão e complexidade das
atividades desenvolvidas.

Então está na altura de o otimizar e

Conte connosco para implementar ou

dar verdadeiro sentido ao conceito

otimizar o seu Sistema de Gestão de

de melhoria contínua!

SST!
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