Dever de Informação
O empregador deve prestar aos trabalhadores e seus representantes para a segurança,
higiene e saúde no trabalho a informação nomeadamente sobre:
Os riscos para a segurança e saúde, bem como as medidas de proteção e de
prevenção e a forma como se aplicam, quer em relação à atividade desenvolvida
quer em relação à empresa, estabelecimento ou serviço
As medidas e as instruções a adotar em caso de perigo grave e iminente;
As medidas de emergência e primeiros socorros, de evacuação de trabalhadores e de
combate a incêndios, bem como os trabalhadores ou serviços encarregues de as pôr
em prática.
Aplicação das disposições presentes nos diplomas
Equipamentos de trabalho
Condições de utilização dos equipamentos;
Situações anormais previsíveis;
Conclusões a retirar da experiência eventualmente adquirida com a utilização dos
equipamentos;
Riscos para os trabalhadores decorrentes de equipamentos de trabalho existentes no
ambiente de trabalho ou de alterações dos mesmos que possam afectar os
trabalhadores, ainda que não os utilizem directamente.
Agentes Químicos
As precauções e medidas adequadas para os trabalhadores se protegerem no local de
trabalho, incluindo as medidas de emergência respeitantes a agentes químicos
perigosos;
O conteúdo dos recipientes e das canalizações utilizados por agentes químicos
perigosos, identificados de acordo com a legislação respeitante à classificação,
embalagem e rotulagem das substâncias e misturas perigosas e à sinalização de
segurança no local de trabalho;
Os resultados estatísticos não nominativos do controlo biológico;
Ruído
Os riscos potenciais para a segurança e a saúde derivados da exposição ao ruído
durante o trabalho e respetivas avaliações de Risco;
As medidas tomadas para eliminar ou reduzir ao mínimo os riscos resultantes da
exposição ao ruído;
Os valores limite de exposição e os valores de acção;
Os resultados das avaliações e das medições do ruído efectuadas de acordo,
acompanhados de uma explicação do seu significado e do risco potencial que
representam;

A selecção e correcta utilização dos protectores auditivos;
A utilidade e a forma de detectar e notificar os indícios de lesão;
As situações em que os trabalhadores têm direito à vigilância da saúde;
As práticas de trabalho seguras e medidas que minimizem a exposição ao ruído.
Movimentação Manual de Cargas
Os riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de
cargas;
O peso máximo e outras características da carga;
O centro de gravidade da carga e o lado mais pesado da mesma, quando o conteúdo
de uma embalagem tiver uma distribuição não uniforme de peso.
Equipamentos de Protecção Individual
Medidas a tomar relativas à segurança e saúde na utilização dos equipamentos de
protecção individual.
Resposta a Emergência
Os Procedimentos de resposta a Emergência, a identificação dos responsáveis pelas
Medidas de Evacuação, Primeiros Socorros e Primeira Intervenção podem ser
consultados nas instalações da Nova Serviços, Lda, nos locais de prestação de
Serviços e através do\a Encarregado\a ou na sua falta do\a Supervisor\a.

