SERVIÇO DE GESTÃO DE REQUISITOS LEGAIS –yourSTEP® myLEX
ENQUADRAMENTO
E OBJETIVOS

METODOLOGIA

O conhecimento e gestão integrada
dos requisitos legais que se aplicam à
atividade de uma empresa, é cada vez
mais um processo vital para garantir a
sua sustentabilidade.

O serviço de legislação prestado pela VLM Consultores Serviço yourSTEP® myLEX - analisa a legislação nacional,
publicada no Diário da República (I e II Séries), e a legislação
comunitária, publicada no JOUE (Jornal Oficial da União
Europeia), nas seguintes áreas técnicas: Qualidade, Ambiente,
Segurança Alimentar e Segurança e no Trabalho. Considera
ainda destaques de apoio à interpretação de requisitos legais
mais complexos, estruturantes ou simplesmente confusos.

Com incidência em todas as interfaces
da organização com a Sociedade, com
o Meio e com o seu Mercado, o
controlo eficiente e eficaz da vasta
legislação publicada nas várias áreas
subjacentes,
assume-se
simultaneamente
como
uma
ferramenta de prevenção de riscos,
e como uma base de oportunidades
para o desenvolvimento estratégico
da organização.
É portanto um processo fundamental
para garantir a solidez, qualidade,
inovação e imagem de qualquer
empresa.

Além dos diplomas legais obrigatórios, o serviço yourSTEP®
myLEX pode contemplar requisitos voluntários a título de
compromisso na estratégia de gestão das empresas, tais como
normas e orientações técnicas, regulamentações, requisitos
internos de grupo ou outros acordos, que exigem
frequentemente o cumprimento em vários domínios.
O serviço myLEX dá ainda resposta de forma inequívoca aos
requisitos 6.1.3 e 9.1.2 da Norma NP EN ISO 14001:2015
(Sistemas de Gestão Ambiental) e aos requisitos 4.3.2 e 4.5.2
da OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde
no Trabalho), através da identificação dos requisitos legais
aplicáveis e a verificação da conformidade legal da organização.
De forma análoga este serviço evidencia a satisfação dos
requisitos 5.1.2 a) da NP EN ISO 9001:2015 e do 5.1 b) da NP
EN ISO 22000:2005.
É ainda possível criar um plano de ações para tratamento de
ocorrências provenientes de não conformidades, oportunidades
de melhoria e/ou áreas sensíveis.
O serviço é fornecido através da plataforma yourSTEP® myLEX
- plataforma para gestão da legislação - desenvolvida pela
equipa de TI (Tecnologias de Informação) da VLM
Consultores.
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VANTAGENS DA PLATAFORMA yourSTEP® myLEX
01.

Visão integrada de Avisos / últimos Diplomas e Listas de Verificação publicadas

02.

Fácil consulta e acesso a diplomas originais e todas as correspondências jurídicas

03.

Fácil visualização e consultas diversas de listas de verificação (por tema, por estado conforme/não conforme, etc…)

04.

Criação de histórico num dado momento (fotografia do estado do processo de gestão da legislação numa determinada data)

05.

Permite trabalho colaborativo de várias pessoas sobre o mesmo processo

06.

Solução web-based, disponibilizando o serviço em qualquer local com acesso web

07.

Fácil configuração de consultas e relatórios personalizados, focados na informação estritamente necessária

09.

Suporta qualquer número de utilizadores, sendo possível definir diferentes tipos de acesso

10.

Suporta a organização da legislação aplicável por estabelecimento (multi-site)

11.

Definição e gestão de ações corretivas, preventivas ou de melhoria num plano, com possibilidade de notificações a todos os
elementos da equipa responsáveis pela realização da mesma.

O serviço é orientado de
acordo com a seguinte
metodologia:

Diagnóstico
Inicial

yourSTEP®
myLEX
Inicial

Auditoria ou
apoio de
consultoria

Validação
CLIENTE

Atualização
Mensal

Visitas de
Acompanhamento

Novas
informações
CLIENTE

Verificação de
conformidade
legal

Planos de
ações

Novos
Requisitos
Legais

Apoio back-office

Os nossos serviços
A VLM dispõe de um serviço
personalizado de gestão de legislação.
Assim podemos ajudá-lo a manter o
controlo permanente sobre todas as
obrigações decorrentes de requisitos
legais em qualquer uma das áreas de
intervenção:
qualidade,
ambiente,
segurança alimentar e segurança no
trabalho.

Quem somos?
Contará, com uma equipa de
profissionais qualificados, experientes e
especializados nas diferentes áreas,
que o acompanharão na interpretação
de requisitos legais, na avaliação da
conformidade,
assim
como
no
estabelecimento de medidas que
garantam o total cumprimento legal.

Como Fazemos?
A nossa metodologia é aplicada em cada
empresa, de forma focalizada na sua
atividade,
processos,
estrutura
e
organização, definindo o seu quadro
próprio de requisitos aplicáveis.

Experimente um serviço que é muito mais do que uma ferramenta de atualização em massa.
Conheça a nossa equipa de consultores!
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NÍVEIS DE SERVIÇO DE GESTÃO DE REQUISITOS
LEGAIS
IDENTIFICAÇÃO
DE REQUISITOS
LEGAIS

ANÁLISE DA
APLICABILIDADE

AVALIAÇÃO DA
CONFORMIDADE LEGAL

PLANEAMENTO
DE AÇÕES

COMPLIANCE
ASSESSMENT
STARTER
» Diagnóstico da situação inicial
(por área/ por local)
» Identificação de Requisitos Legais
Atualização Mensal
» Análise da Aplicabilidade

» Avaliação de Conformidade Legal, in
loco

Verificação de
Conformidade
Legal pelo
consultor
(periódica)

OUTPUTS
» Diagnóstico inicial de necessidades
» Fácil consulta da legislação aplicável
» Lista de verificação integradas e
exclusivas para cliente

» Consultoria de tratamento de
resultados de avaliação de
conformidade legal
- Apoio no tratamento de não
conformidades

OPÇÕES
Auditoria
anual de
Conformidade
Legal por
auditor
independente
(por dia)

OUTPUTS
» Roteiro do
» Amostragem
cliente
simples
» Apoio na
aleatória e
avaliação global
independente
de
» Plano de
conformidade
Auditoria
legal
» Relatório de
Auditoria

OUTPUTS
» Plano de Ações

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES
APOIO BACK- OFFICE:
- Notificações e acompanhamento periódico;
- Atendimento permanente e esclarecimento sobre requisitos legais;
- Proteção e recuperação de dados (data center services);
- Avisos Home Page (por área subscrita).
OPÇÃO QUALIFY - Formação de conformidade legal em matéria de Ambiente e SST.
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AMBIENTE

SEGURANÇA
NO TRABALHO

QUALIDADE

SEGURANÇA
ALIMENTAR

