
Boas Práticas em SST 
 

A Ação Inspetiva 

Felgueiras, 4 de março de 2015 



Ação Inspetiva 
Objetivos: 

1. Combater (eliminar/reduzir/controlar) os seguintes riscos: 

 Os riscos químicos; 

 Os riscos mecânicos; 

 Os riscos ergonómicos; 

 Os riscos psicossociais; 

2. Reforçar o nível de cumprimento das prescrições legais; 

3. Contribuir para a melhoria dos níveis de informação 
disponíveis; 

 

 

 



Ação Inspetiva 
 

 Primeira visita inspetiva; 
 

 Prazo para cumprimento das notificações; 
 

 Segunda visita inspetiva; 
  

 

 

 

Micro, Pequenas e Médias Empresas 



1.ª Visita Inspetiva: 

 Visita aos locais de trabalho:  

 Avaliar do cumprimento legal: 

 Organização dos serviços de SST; 

 Vigilância da Saúde; 

 Consulta, informação e formação; 

 Primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação; 

 Acidentes de trabalho, doenças profissionais e respetiva 
análise; 

 Avaliação de riscos; 

 Planeamento da prevenção. 



1.ª Visita Inspetiva: 

 Ouvir trabalhadores e seus representantes; 

 Consultar documentos; 

 Distribuir instrumentos informativos: cartazes e 

dípticos; 

 Lista de verificação;  

(Instrumento de autodiagnóstico www.act.gov.pt) 

 Identificar situações de risco; 
  

 

 

http://www.act.gov.pt/


Procedimento Inspetivo: 

 Notificação para Tomada de Medidas com 
prazos para cumprimento consensualizados 
com as empresas; 

  

 

 

2.ª Visita Inspetiva: 
 

 Verificação do cumprimento das medidas; 

 Avaliação final; 

 

 
  



Riscos químicos: 



Riscos químicos: 

 Substituição de agentes químicos 
perigosos por outros menos perigosos: 

Aumento de colas aquosas de látex 
 

 Pistolável 

Aspiração localizada 

 

 

 

 

Aumento do recurso às colas sólidas 
 

 

 

 

Realização de testes de compatibilidade de colas aquosas na 
montagem 
 

 

 

 



Riscos químicos: 



Riscos químicos: 



Riscos mecânicos: 



Riscos mecânicos: 



Riscos mecânicos: 



Riscos mecânicos: 



Riscos ergonómicos: 



Riscos ergonómicos: 



Riscos ergonómicos: 



Riscos ergonómicos: 



Riscos ergonómicos: 



Riscos psicossociais: 



Riscos psicossociais: 

Definição de objetivos, boa liderança e comunicação; 

Desenvolvimento profissional; 

Promoção da participação e autonomia; 

Boas relações interpessoais, com colegas e chefias; 

Conciliação da vida familiar com a profissional; 

Organização dos tempos de trabalho; 

Ambiente de trabalho; 

 
 



Riscos psicossociais: 

 
 

Identificar 

 Os fatores de risco 

E os trabalhadores 
expostos 

Avaliar o risco 

Estabelecer um plano de 
ações 

Implementar as medidas 

Avaliar a eficácia 



Obrigada pela atenção 

 
Elisabete Moreira 

 





A Nimco Portugal fabrica e comercializa sapatos e outras soluções 
ortopédicas para que o cuidado, conforto e ajuste perfeito ao pé 
sejam um meio de melhorar a mobilidade e a qualidade de vida 
dos nossos clientes. 

O que 

fazemos? 

Como 

fazemos? 

Todo o processo é manual. É composto por uma equipa de 

modeladores e técnicos de calçado que garantem que a 

adequação do modelo ao pé não deixe de parte os seus 

gostos e preferências. 

 



• Visita construtiva e partilha de soluções 

• Sentido de Cooperação 

• Identificação de situações alvo de melhoria 

 

Visita do ACT? 

O que provocou ? 

Identificação de Riscos:  
Químicos |  As quantidades não são relevantes apostando na prevenção e contenção. 
Mecânicos  | O tipo de tarefas é essencialmente manual tendo as máquinas como apoio. 
Ergonómicos | Por força das tarefas que obrigam sempre a mesma posição e aos movimentos 
repetivos carecem de medidas de intervenção 
Psicossociais | Tendo em vista as diversas alterações na estrutura da organização e as exigências 
fisicas e psicologicas em que o trabalho decorre considera-se necessário uma intervenção para 
garantir as boas condições de trabalho. 
 

 
 
 

• Avaliação Ergonómica de Postos de Trabalho e Avaliação dos Riscos 

Psicossociais 

Acções? 



Boa Práticas 

Indentificadas? 

• Diagnóstico (leitura, interpretação e compreensão 

• Avaliação de desempenho (gestão de carreiras) 

• Sistema de Incentivos 

• Calçado para colaboradores 

 

 

 
 



Obrigada  

 
Anabela Gomes 

Nimco Portugal 

 

 


