Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
A qualidade das condições de trabalho é um dos factores fundamentais para o sucesso de um sistema
produtivo. Assim, a melhoria da produtividade e da competitividade das empresas passa obrigatoriamente por
uma intervenção no sentido da melhoria das condições de trabalho.
Paralelamente, verifica-se que as empresas estão cada vez mais sujeitas a exigências normativas no que
respeita Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. No entanto, a maioria das empresas não dispõem de uma
equipa técnica necessários para a avaliação das condições de trabalho e da vigilância da saúde.
A AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, em parceria com a EUROPGS – Projectos de Consultoria
de Gestão e Segurança1, Lda. apoia as empresas da Região de Aveiro, e em particular as associadas da
AIDA, no cumprimento das obrigatoriedades legais nas áreas de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho.
O protocolo celebrado, entre as duas entidades, permite que o tecido empresarial possam recorrer a uma
empresa que está devidamente autorizada pela ACT- Autoridade para as Condições do Trabalho para a
prestação de um vasto leque de serviços de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho, desde Julho de 2006.
O âmbito de serviços especializados prestados inclui, entre outros:


Prestação de Serviços Externos de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho;



Apoio aos Serviços Internos das empresas;



Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001);



Avaliação de Conformidade legal das Máquinas e Equipamentos de Trabalho;



Estudos Ergonómicos



Estudos segundo a Directiva ATEX (Atmosfera Explosiva)



Elaboração de Planos de Emergência Internos;



Elaboração de Planos de Autoprotecção segundo o Regulamento de Segurança Contra Incêndios



Medições, Avaliações, Estudos e Ensaios.

Através desta parceria, a AIDA disponibiliza um serviço com elevado rigor, flexibilidade, qualidade e eficácia na
área da Segurança e Saúde do Trabalho, com recurso a técnicos de elevada competência, e com condições
especiais para os associados da AIDA.
Caso necessitem alguma informação poderão contactar o Departamento de Apoio Técnico da AIDA (Cristina
Martins), através do número 234 302 491
Links Úteis
ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho
Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho
Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento OIT - Organização Internacional do Trabalho
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
1

A EUROPGS encontra-se devidamente acreditada pela Autoridade para as Condições de Trabalho – ACT para a prestação de
serviços de higiene e segurança do trabalho, desde Julho de 2006.

