
Reduza os riscos
com a OiRA

A OiRA é uma plataforma
Web para o ajudar a realizar 
avaliações de riscos de 
segurança e saúde no trabalho 
e a tomar as medidas de 
prevenção adequadas.

FERRAMENTA PARA
CABELEIREIROS

Introdução

Organize e coordene a 
avaliação de riscos no seu salão 
e garanta a participação dos 
trabalhadores.

Identifique os perigos e avalie os 
problemas no seu trabalho diário e no 
seu ambiente de trabalho, respondendo 
às afirmações de cada módulo.

1. Preparação

2. Identi�cação + Avaliação

3. Plano de ação

Alguns exemplos de sugestões simples a seguir para 
um local de trabalho mais seguro e saudável:

Veja alguns exemplos abaixo:

Gratuita e 
de fácil 

utilização 

Orientada 
para a 

solução

Alterações à 
legislação 

atualizadas

Crie o seu plano de prevenção personalizado 
com base na sua avaliação de riscos.

4. Relatório
Com a OiRA, a sua avaliação de riscos é:
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Descarregue o seu 
relatório com a visão 
geral dos riscos e 
medidas, e 
disponibilize-o conforme 
exigido por Lei.

Utilize bancos 
giratórios ajustáveis 

em altura. 

Forneça luvas de proteção 
adequadas e informe os 

trabalhadores sobre a sua 
utilização correta.

Adquira apenas 
cosméticos capilares 

que não causem 
empoeiramento.

Garanta uma limpeza 
regular e desinfeção 

das tesouras e de 
outros utensílios.

Forme os seus trabalhadores 
sobre o uso correto dos produtos 
cosméticos e agentes químicos.

Remova os cabelos 
do chão após cada 

sessão de corte.

Certi�que-se de que a 
equipa pode fazer 
pausas su�cientes.

Con�dencial Sempre 
acessível 

Sempre 
atualizável 

Podem ser feitas 
pausas após longos 

períodos de 
trabalho contínuo?

Saúde mental 
e bem-estar

As necessidades das 
mulheres grávidas são 

tomadas em consideração 
ao organizar o trabalho?

Pessoal e 
prevenção

Gostaria de 
adicionar os seus 
próprios riscos?

Riscos adicionais 
(indicados por si)

As tesouras são 
ergonómicas e isentas 

de níquel?

Vestuário e equipamento 
de cabeleireiro

Todos os produtos são 
utilizados e armazenados 

adequadamente e em 
segurança?

Produtos de 
cabeleireiro

Os trabalhadores 
utilizam luvas 
adequadas, 

quando necessário?

Proteção 
da pele

O salão tem pavimento 
antiderrapante?

Disposição e 
manutenção do salão

As cadeiras de 
cabeleireiro são 

ajustáveis em altura?

Mobiliário e 
postura de trabalho


