OiRA:

Instrumento interativo de
avaliação de riscos em linha
O que é o OiRA?
O OiRA é uma plataforma web que disponibiliza às empresas, a título
gratuito, ferramentas em linha que as ajudam a gerir os riscos
de segurança e saúde no local de trabalho. As ferramentas estão
adaptadas a uma variedade de setores e países da UE, e capacitam as
empresas a tomarem medidas essenciais para a prevenção de acidentes
e problemas de saúde relacionados com o trabalho.

Os riscos para a saúde e a segurança
existem — e também existem soluções
fáceis e gratuitas para os avaliar e prevenir!
As ferramentas do OiRA estão disponíveis em várias línguas e abrangem
diversos setores, nomeadamente o setor dos cabeleireiros, da restauração,
da reparação automóvel, o trabalho de escritório, o transporte rodoviário de
mercadorias, e o seu número não para de crescer. Os utilizadores recebem
orientação passo a passo ao longo do processo de avaliação de riscos
adaptado à sua situação específica e a ferramenta oferece soluções para
os problemas identificados.
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Porquê utilizar o OiRA?
As ferramentas podem ajudar a garantir que a segurança e a saúde dos trabalhadores são alvo de atenção e que
as empresas evitam os custos associados às doenças e acidentes relacionados com o trabalho. Claro que os
empregadores têm a obrigação legal de proteger os trabalhadores e realizar avaliações de riscos, o que também
protege as empresas. A boa gestão da segurança e saúde no local de trabalho é boa para as empresas.

A quem se destina o OiRA?
Qualquer pessoa que pretenda adquirir mais conhecimentos sobre formas de gerir a segurança e os riscos para
a saúde no local de trabalho pode usar o OiRA. No entanto, tem provavelmente maior utilidade para as micro
e pequenas empresas (MPE). Muitas vezes, os donos e os administradores das MPE consideram que não estão
expostos a estes riscos e que não possuem os recursos ou conhecimentos necessários para realizar avaliações
de riscos, mas o OiRA torna as avaliações de riscos mais fáceis até para as empresas mais pequenas. A participação
ativa dos trabalhadores no processo é um elemento fundamental para uma avaliação de riscos adequada.

Apoio prático para ajudar as micro e pequenas
empresas a gerir os riscos no local de trabalho
— criado pela UE, desenvolvido pelos Estados-Membros, utilizado por todos.

Basta aceder a oiraproject.eu e selecionar «Ferramentas OiRA», onde poderá procurar ferramentas por país, língua
ou setor. Pode começar com uma sessão de teste para ver como funciona e registar-se mais tarde para começar
a criar uma avaliação de riscos. Pode guardar uma avaliação e retomá-la depois, o que significa que pode realizá-la
por fases como lhe for mais conveniente.

www.oiraproject.eu
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Como funciona o OiRA?

