S ERVI ÇO EX TE RNO

Segurança e
Saúde no
trabalho

A IMPORTÂNCIA do SERVIÇO
Temos consciência que a Segurança e a
Saúde, são vetores que assumem cada
vez mais importância na vivência diária
dos trabalhadores das empresas. As condições de Segurança e Saúde, constituem

Trabalhe em Segurança!

a base de qualquer programa de prevenção de riscos profissionais, contribuindo
para o aumento de competitividade, bem
como a diminuição da sinistralidade e
absentismo laboral.

Decidimos criar o Serviço Externo de
Segurança e Saúde no Trabalho
com o objetivo de prestar serviços com

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA.

qualidade e com custos justos.

Atalaia 19D Ribeirinha
9700-416 Angra do Heroísmo
Tel: 295 663 190
E-mail: valeskavila@sapo.pt
rafaelthst2012@gmail.com
teprosa@gmail.com

EQUIPA
914 763 841 Valeska Ávila
926 332 002 Rafael Santos
914 844 584 Telma Rosa

Benefícios para as Empresas

Ambiente Térmico).

Equipamentos

- REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO e con-

Objetivos do Serviço

sequente redução de custos segurados: indeminiza-

VALESKA&ROSA dispõe dos seguintes equipa-

ções, gastos em assistência médica.

mentos:

Dosímetro

- REDUÇÂO DE TEMPO PERDIDO pelo acidentado , tempo necessário à formação de um substituído,

FUNÇÂO: Mede o ruído laboral

perdas para a produção, perdas por reparações,
SENSIBILIZAR, informar e difundir as obrigações legais da Segurança e
Saúde no Trabalho;

perdas no rendimento do trabalhador quando re-

Anemómetro

gressa ao trabalho, perdas do tipo comercial por não

FUNÇÂO: Mede a velocidade

se cumprir prazos de entrega.

do ar, temperatura e humidade

Melhorias das condições de trabalho e consequente
AUMENTO da PRODUTIVIDADE.
ORGANIZAR E ACOMPANHAR, as atividades de SST na empresa;
REDUZIR CUSTOS associados a acidentes,
baixas, multas, trabalho monótono, baixa produtividade, desmotivação;

Melhoria do grau de SATISFAÇÃO DO TRABALHA-

As medidas de Saúde e Segurança metodicamente

Sensor industrial ligado a

programadas e integradas na gestão da produção da

uma unidade de leitura

empresa permitem EVITAR INFRACÇÔES que po-

atividades da empresa;

deriam ser detetadas , através de denúncias ou de

eliminar os riscos na origem;
ANALISAR acidentes de trabalho.

FUNÇÂO: Mede a iluminância

segurança das suas tarefas;

ANALISAR e controlar os riscos associados às

PREVENIR OS RISCOS PROFISSIONAIS e

Luxímetro

DOR e nível de motivação para o desempenho com

FUNÇÂO: mede a temperatura

inspeções.

-Atividades


Auditorias;



Formações;



Medidas de Autoproteção (Plano de Emergên-

Sonómetro
FUNÇÂO: mede o Ruído Laboral e o Ruído Ambiental

AUTORIZAÇÃO

cia, Plano de Prevenção, Instruções de Segurança, Formação e Simulacro)



Avaliações de Risco (Ruído Ocupacional; Ruído Ambiental; Iluminância; Qualidade do Ar;

A VALESKA&ROSA possui autorização e reconhecimento pela Direção Regional do Trabalho,
Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor para prestar serviços externos segurança no

trabalho.

