Programa de Gestão
de SHST
Para servir de base ao Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho a Nova Serviços, Lda.
mantem um Programa de Gestão do Sistema que permite implementar e acompanhar os objetivos, no
âmbito da prevenção e segurança ocupacionais, traçados e aprovados pela gestão.
Os objectivos para a Segurança e Saúde devem reflectir a realidade actual da organização e ir ao
encontro da política por esta estabelecida. Pretende-se assim demonstrar o empenho da organização na
melhoria das condições de trabalho, na prevenção de acidentes de trabalho, na incidência de doenças
profissionais, na redução do absentismo e no cumprimento dos requisitos legais e outros estabelecidos
pela empresa. O conhecimento da realidade da organização, a sua amplitude em termos de actividades
desempenhadas, nível de formação dos colaboradores, duração de contratos quer com clientes quer com
colaboradores, e a sua dispersão pelo território são factores chave na evolução e adequação do sistema
de gestão da Segurança no Trabalho.

Objectivos
A Nova serviços, Lda. define como objetivos gerais, para 2014, a melhoria das condições de trabalho,
aumento da motivação dos colaboradores, redução de riscos de acidentes e de doenças profissionais e o
aumento da cultura de segurança no sentido da melhoria contínua da organização, pretendendo
demonstrar a sua preocupação com a qualidade de vida dos seus colaboradores.

Objetivos Específicos
Objetivos
Diminuição da
taxa de
Gravidade
Diminuição da
taxa de
Incidência
Diminuição da
taxa de
frequência

Meta
Redução da taxa em
10% tendo por base
a média de
Referência de 2013
Redução da taxa em
10% tendo por base
a média de
Referência de 2013
Redução da taxa em
10% tendo por base
a média de
Referência de 2013

Controlo
Operacional /
Indicadores
Taxa de
Gravidade

Taxa de
Incidência

Taxa de
frequência

Acções

- Campanha de
Sensibilização;
- Sensibilização e Formação
permanente em SHT;
- Investigação de Sinistros e
definição de medidas de
controlo.

Responsavel

Prazo

DHS

2014

DHS

2014

DHS

2014

Melhoria das
condições de
trabalho.

Obter um índice de
conformidade
superior a 2013

Índice de
Conformidade de
Centros de Custo

- Inspeções Integradas
- Avaliação e Controlo de
Riscos

DHS

2014

Inspeções
Integradas

Atingir 24 Inspeções
Integradas

N.º de Inspeções
Integradas

- Inspeções Integradas

DHS

2014

Verificação do
parque de
Máquinas

Executar verificação
a 25% das máquinas
existentes
Realizar 4
campanhas de
sensibilização em
SST

N.º de máquinas
verificadas/N.º
total de Máquinas

- Descrito no plano de
Verificação

DHS

2014

- Realização de campanhas
trimestrais de segurança e
prevenção

DHS

2014

5% de colaboradores
abrangidos por mês

Avaliação
trimestral

- Formação teórica e ‘on
job’

DHS

2014

Campanhas de
Sensibilização
Trimestral
Formação na
Área de HST

N.º de
Campanhas

