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ACÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNA (QAS)
No decurso do 1º trimestre de 2022 relativo ao período de janeiro a março de 2022 realizaramse nos diversos locais de trabalho da SETH (Obras, Estaleiro Central e Sede), que estão a
decorrer, várias Ações de Formação, de Acolhimento e de Sensibilização em Qualidade,
Ambiente e Higiene e Segurança no Trabalho.
Nas obras de “Empreitada da Nova Reserva do Barlavento”, “Empreitada de reabilitação e reforço
da Ponte Cais da Tanquisado”, “Construção do novo reservatório do alto de Santa Catarina”,
“Reservatório do Alto do Cotão”, "Reparação Ponte Cais da DOW". e diversas obras relativas à
especialidade de estacas foram ministradas ações de Acolhimento aos todos os trabalhadores
novos a entrar em obra. Nestas ações foi transmitida informação relativa à Política de Qualidade,
Ambiente e Segurança, Regras de Higiene, Segurança e Ambiente no trabalho, separação de
resíduos, contatos de emergência. Paralelamente, estes mesmos trabalhadores receberam ainda
formação específica sobre procedimentos de trabalho específicos realizados neste período.
Nas ações de formação foram também apresentados os Planos de Contingência COVID19
adequados a cada local, onde se incluem as novas regras básicas de higiene social e etiqueta
respiratória.
A Seth continua com a sua cultura de empresa forte e discreta a acreditar que os resultados até
agora obtidos demonstram que a implementação dos Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente
e Segurança traz melhorias significativas nas condições do ambiente de trabalho, principalmente
quando acompanhada da instituição de uma nova cultura, que considera a segurança e saúde no
trabalho um dos fatores essenciais na avaliação global do desempenho da empresa.
ÍNDICES DE SINISTRALIDADE
(janeiro, fevereiro, março de 2022)

Introdução
O conhecimento das estatísticas dos acidentes de trabalho permite uma determinação mais
correta dos riscos profissionais inerentes à atividade desenvolvida pela empresa e a escolha das
formas mais corretas de os combater. Para que este objetivo seja alcançado dever-se-á conhecer
a causa e a forma dos acidentes, bem como a lesão mais frequente e a parte do corpo mais
atingida.
Relativamente aos trabalhadores, estes deverão ser informados das estatísticas dos acidentes,
no sentido de se aumentar a sua consciencialização para os riscos.
Desta forma os dados estatísticos serão apresentados de forma simples e sugestiva.
As estatísticas dos acidentes de trabalho constituem indicadores indispensáveis, tendo em vista
uma atuação conveniente das diferentes partes envolvidas na problemática da Higiene e
Segurança no Trabalho.
Elementos Estatísticos do trimestre
Neste trimestre, ocorreram 2 acidentes (1 sem baixa e 1 com baixa).
Para dar cumprimento legal ao Decreto-lei n.º 26/94, ratificado pelo Decreto-Lei 109/2000 de 30
de junho, as estatísticas dos acidentes serão realizadas mensalmente, sendo divulgadas aos
trabalhadores.
De referir que o índice de Frequência se encontra na classe Muito Bom e o Índice de Gravidade
encontra-se na classe Muito Bom (segundo a OIT).
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