
 
Segurança e saúde no trabalho: OHSAS 18001- Um referencial para a implementação e 
certificação de sistemas de gestão da segurança no trabalho (Parte IV) 
 
Os artigos anteriores desta coluna têm abordado os vários requisitos da norma OHSAS 18001, 
nomeadamente no que diz respeito à Política, ao Planeamento, à Implementação e ao 
Funcionamento. No presente artigo irão abordar-se os requisito relativos à Verificação e 
Acções Correctivas e, finalmente, em próxima edição os aspectos da Revisão pela Direcção. 
 
VERIFICAÇÃO E ACÇÕES CORRECTIVAS 
 
As constantes modificações verificadas nas organizações, nos processos produtivos e na 
legislação, entre outros, podem provocar a inoperacionalidade do sistema implementado ou o 
desajuste face aos novos critérios surgidos. Por outro lado, a empresa apenas consegue 
percepcionar o nível de desempenho do seu sistema, se implementar procedimentos e 
registos que lhe permitam documentar e medir periodicamente a eficácia do sistema. Essa 
verificação pode ser efectuada através da: 

 monitorização e medição do desempenho 

 análise de acidentes, incidentes, não conformidades e acções correctivas e 
preventivas 

 manutenção e gestão de registos 

 auditorias ao sistema 
 
Os mecanismos de verificação da performance do sistema de gestão de segurança e saúde no 
trabalho devem ser definidos pela empresa, devem incluir medidas qualitativas e 
quantitativas, ter em atenção os tipos e o nível de risco, bem como basear-se num sistema de 
registos adequado. 
 
Os registos relativos à gestão do sistema de segurança e saúde no trabalho devem ser 
claramente identificados, mantidos, e rastreáveis às actividades envolvidas. Os períodos de 
manutenção ou de eliminação devem ser previstos. 
 
Os registos correspondem aos elementos base do sistema documental que a organização deve 
possuir para poder demonstrar a sua conformidade face aos requisitos da norma. 
 
No requisito de monitorização e medição de desempenho, incluem-se, também,, todas as 
medições relacionadas com os aspectos da higiene industrial, nomeadamente, a 
monitorização dos agentes físicos e químicos, bem como inspecções sectoriais de segurança. 
Não devem ser, também, esquecidas as metodologias para controlo dos equipamentos de 
medição e que devam estar sujeitos a calibração e inspecção periódica.  
 
Estes procedimentos devem ser estendidos às empresas prestadoras de serviços desde que 
operem nas instalações e utilizem equipamento que ponha em causa a segurança e saúde dos 
trabalhadores. 
 
O registo, investigação e análise exaustiva das causas de acidentes e das não conformidades 
são, também, uma base e uma fonte de medição da performance do sistema.  
 
Os acidentes de trabalho são acontecimentos imprevistos que ocorrem no tempo e local de 
trabalho e produzem directa ou indirectamente lesões de que resulte a redução da 
capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. 
 
As não conformidades são desvios às normas ou instruções de trabalho que possam pôr em 
causa o sistema de gestão de segurança e saúde ou originar acidentes. 
 
A análise dos acidentes e das não conformidades deve incluir a identificação de acções 
imediatas a implementar com o objectivo de eliminar as causas do acidente ou da não 
conformidade, mas deve incluir, também, a identificação e implementação das medidas 
preventivas adequadas. As acções correctivas e preventivas devem ser objecto de um 
seguimento e acompanhamento para a avaliação da sua implementação e da sua eficácia. 



 
As auditorias ao sistema, programadas, preparadas e efectuadas com rigor permitem verificar 
de forma sistematizada o progresso ou as falhas do sistema. O objectivo principal das 
auditorias é produzir informação que permita identificar formas de actuação e agir sobre uma 
actividade de trabalho para melhorar o nível de segurança dos intervenientes. 
 
As auditorias internas podem ser da responsabilidade de colaboradores internos desde que 
tenham competência para tal. A qualificação de auditores internos deve estar associada ao 
plano de formação e às identificação das competências internas. Não devemos, no entanto, 
confundir as auditorias ao sistema com inspecções periódicas ou parcelares de segurança. 
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