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Inspeção de segurança, saúde e meio 
ambiente

As inspeções de segurança, saúde e meio ambiente são uma forma de verificar 
sistematicamente que o ambiente de trabalho e os procedimentos de uma organização 
cumprem as normas legais. Uma inspeção deve identificar perigos e ser o primeiro passo 
na adoção de medidas para melhorar as condições. As inspeções podem ser formais ou 
informais e podem ficar registadas ou não, mas o importante é que se realizem em 
conformidade com uma norma estabelecida e com a frequência adequada. Um inspetor 
de segurança, saúde e meio ambiente pode visitar uma organização com o objetivo de 
examinar as medidas adotadas, para avaliar e controlar os riscos derivados das pressões 
de trabalho ou outras questões relacionadas com a saúde, a segurança e o meio 
ambiente no local de trabalho. Os inspetores irão procurar provas de que a organização 
efetuou ou prevê efetuar uma avaliação dos riscos adequada e suficiente.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ colabora com os seus clientes para melhorar a gestão dos riscos de 
segurança, saúde e ambiente em todas as suas operações.
 
As nossas inspeções de segurança, saúde e ambiente podem dividir-se nas seguintes 
fases:

Planificação e preparação
Recolha e estudo da informação pertinente
Informação pertinente sobre intervenções e incidentes prévios e sobre medidas 
aplicadas anteriormente
Resultados de inspeções prévias e outros dados indicativos do desempenho
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Informação sobre riscos derivados das instalações, atividades e processos 
específicos da organização
Acordos com representantes de funcionários/segurança específicos da organização
Acordos pertinentes com os organismos reguladores (acordos entre organismos 
públicos, tratados, memorandos de entendimento, etc.)
Identificação dos objetivos e das prioridades da inspeção
Seleção do método de inspeção adequado
Inspeção
Apresentação da inspeção
Gestão da dinâmica da inspeção
Comunicação dos resultados da inspeção
Atividades posteriores à visita
Recolha dos relatórios e registos relevantes e envio ao cliente 

Clientes alvo

Os serviços de inspeção de segurança, saúde e ambiente reduzem os riscos e mantêm a 
qualidade durante as fases de colocação em funcionamento, execução e conclusão de 
qualquer projeto, em qualquer setor de atividade.
 

Principais benefícios para o cliente

Os nossos serviços de inspeção de segurança, saúde e ambiente apresentam as 
seguintes vantagens ao cliente:

Avaliam as questões técnicas e regulamentares para garantir que a sua instalação 
cumpre todos os requisitos obrigatórios
Ajudam a reduzir as consequências da implicação em incidentes relacionados com 
a segurança, a saúde e o ambiente, já que a interposição de ações legais pode 
conduzir a processos e, em qualquer caso, ter custos associados consideráveis
Conferem a tranquilidade de saber que as suas instalações não representam um 
perigo para os seus trabalhadores nem para o público
Identificam possíveis áreas de risco e permitem geri-las de forma organizada e 
eficiente
Ajudam a proteger a saúde e a segurança dos seus trabalhadores
Ajudam a proteger o ambiente
Reduzem o risco de acidentes
Aumentam a produtividade
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