Instrumento Interativo de
Avaliação de Riscos em linha (OiRA)

AVALIAÇÃO DE RISCOS
COM O OIRA EM
4 ETAPAS

O que é a avaliação de riscos?
• É a base para uma gestão bem-sucedida da segurança e saúde;
• É crucial para reduzir os acidentes relacionados com o
trabalho e as doenças profissionais;
• Pode melhorar a segurança e saúde no local de
trabalho e o desempenho da empresa.
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PREPARAÇÃO

IMPORTANTE

Organizar e coordenar a avaliação

Estas etapas foram desenvolvidas
para ajudar as micro e pequenas
empresas a gerirem os seus riscos no
local de trabalho.
Comece a executar o plano de ação e
reveja regularmente a avaliação de riscos!

Por que razão é importante?
Porque permite fazer uma gestão de riscos
por etapas, a fim de garantir a segurança e
saúde dos seus trabalhadores.
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RELATÓRIO

Assegurar a
participação dos
trabalhadores no
processo

Gerar um relatório
sobre os resultados da
avaliação de riscos
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Designar as pessoas responsáveis
pela sua realização
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Identificar os perigos e os problemas

Quem é responsável?
As entidades patronais
são obrigadas por lei a
realizar uma avaliação
de riscos.

Como pode ser feito?
O OiRA (Instrumento Interativo de
Avaliação de Riscos em linha) é uma
plataforma Web disponibilizada às
micro e pequenas empresas para as
ajudar a avaliar e gerir os riscos de
segurança e saúde no trabalho num
vasto conjunto de setores.

Siga a comunidade #OiRAtools
© Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2019
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte.

Avaliar os riscos
existentes (gravidade
e probabilidade de
eventuais danos)

Descarregá-lo
como prova de
todo o processo,
incluindo o
plano de ação

QUATRO RAZÕES PRINCIPAIS
PARA UTILIZAR O OiRA
Gratuito e
de fácil
utilização

Classificar os
riscos por
ordem de
importância
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ELABORAÇÃO DE UM
PLANO DE AÇÃO

Cumprimento
da lei

Identificar as medidas adequadas
para eliminar ou controlar os
potenciais riscos

Orienta para
medidas e soluções

Abordagem setorial
Mais informações em https://oiraproject.eu/pt

Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas.

www.act.gov.pt

