
Inspeções e auditorias de saúde e higiene 
no trabalho

A higiene industrial é o estudo da previsão, da identificação, da avaliação e do controlo 
dos fatores ambientais de um local de trabalho que podem afetar os trabalhadores ou os 
habitantes da zona, provocando-lhes doenças, problemas de saúde, alterações do seu 
bem-estar, perturbações significativas ou uma diminuição considerável da sua eficiência. 
Entre os serviços de saúde e higiene no trabalho incluem-se os seguintes: investigação 
de acidentes no local de trabalho e análises estatísticas sobre a sinistralidade laboral; 
realização de inspeções de cumprimento normativo e auditorias detalhadas do local de 
trabalho; realização de avaliações da higiene, analisando diferentes fatores físicos, 
químicos, biológicos e ergonómicos no local de trabalho para proteger a saúde dos 
trabalhadores; avaliação e inspeção das medidas de controlo da radiação no local de 
trabalho; introdução de medidas para garantir o cumprimento da legislação em matéria 
de segurança e saúde no trabalho.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ ajuda os seus clientes nesta área das seguintes formas:

Analisamos os acidentes e doenças laborais e formulamos recomendações a esse 
respeito.
Fazemos cumprir as normas de segurança através da avaliação das condições de 
saúde e segurança do local de trabalho, para garantirmos que tanto os 
empregadores como os trabalhadores cumprem a legislação aplicável.
Investigamos acidentes, efetuamos o acompanhamento de queixas, realizamos 
inspeções e promovemos a consciencialização em matéria de saúde e segurança 
no trabalho.
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Realizamos avaliações da higiene, analisando diferentes agentes físicos, químicos, 
biológicos e ergonómicos no local de trabalho, e interpretamos e fazemos cumprir 
as leis e normas aplicáveis.
Avaliamos e inspecionamos as medidas de controlo da radiação e garantimos que 
são cumpridas todas as normas aplicáveis.
Controlamos a coerência e a eficácia das atividades de cumprimento.
Prestamos aconselhamento a nível interno e externo, em interpretação jurídica e 
metodologias de investigação e inspeção de acidentes, e revemos os relatórios de 
investigações.

Clientes alvo

Os serviços de saúde e higiene no trabalho são úteis para todos os tipos de empresas, 
em todos os setores de atividade, e podem ser prestados em qualquer etapa de 
qualquer processo.
 

Principais benefícios para o cliente

Através da prestação de serviços de inspeção e de avaliação da saúde e da higiene no 
trabalho, a Applus+ ajuda os seus clientes a:

Avaliar as questões técnicas e normativas para se assegurar que as suas 
instalações cumprem todos os requisitos obrigatórios.
Reduzir as consequências da implicação em acidentes relacionados com a saúde e 
higiene no trabalho, já que a interposição de ações legais pode resultar em 
processos e, até no melhor dos casos, ter custos consideráveis associados.
Ter a tranquilidade de saber que as suas instalações não representam um perigo 
para os seus trabalhadores ou para o público.
Identificar possíveis áreas de risco e geri-las organizada e eficazmente.
Salvaguardar a saúde e a segurança dos seus trabalhadores.
Proteger o ambiente.
Reduzir o risco de acidentes.
Aumentar a produtividade.
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