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FERRAMENTA ONLINE E INTERATIVA DE AVALIAÇÃO DE R ISCOS ONLINE PARA O SETOR AUDIOVISUAL

Facilitar a  avaliação de riscos para  a  segurança e  saúde da produção
Existem riscos para a segurança e saúde no trabalho, bem como soluções fáceis e gratuitas para os avaliar e prevenir



Quem pode usá-la
A Avaliação Online e Interativa de Riscos (OiRA, ou “Online Interactive Risk Assessment”) pode ser usada por qual-
quer indivíduo que pretenda avaliar os riscos para a segurança e saúde relacionados com as produções audiovisuais, 
como longas-metragens, curtas-metragens, documentários, séries de televisão, anúncios, videoclipes, videoarte, 
realidade virtual, etc. 

A OiRA para produções audiovisuais é uma ferramenta concebida principalmente para organizações micro (menos de 
10 trabalhadores) ou pequenas (menos de 50 trabalhadores), mas também poderá ser útil para empresas maiores.

Como funciona?
A ferramenta orienta o utilizador passo a passo para identificar os riscos relacionados com as atividades de produção 
e sugere um conjunto de medidas a adotar, permitindo também adicionar medidas personalizadas, específicas para 
a produção a decorrer. No final do processo, a ferramenta produz um relatório de avaliação de 
riscos e um plano de ação que pode ser transferido e impresso como um registo documentado.

A ferramenta de Avaliação Online e Interativa de Riscos (OiRA) para produções audiovisuais 
foi desenvolvida com o apoio da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) (https://osha.europa.eu) e com a colaboração e a supervisão dos seguintes parcei-
ros de diálogo social: secção de meios, entretenimento e artes da UNI Global Union (UNI MEI), 
Federação Internacional de Atores (FIA), Associação Europeia de Produção Audiovisual 
(CEPI), Federação Internacional das Associações de Produtores Cinematográficos ( FIAPF) e 
Federação Internacional de Músicos (FIM).

O que é uma avaliação de riscos?
Uma avaliação de riscos é simplesmente uma avaliação rigorosa dos elementos ou fatores que podem 
causar danos aos indivíduos no local de trabalho, permitindo verificar se foram tomadas todas as 
precauções necessárias ou se devem ser tomadas medidas acrescidas para prevenir danos.

OS PASSOS PR INCIPAIS SÃO OS SEGUINTES:

1 Identificação de perigos

2 Identificação de quem poderá ter um acidente e como

3 Avaliação dos riscos e adequação dos controlos atuais

4 Decisão sobre as medidas de precaução que devem ser tomadas

5  Registo de conclusões significantes e implementação das medidas de precaução

6 Monitorização e revisão

O que significa a  OiRA para o setor  
audiovisual? 
OiRA significa Avaliação Online e Interativa de Riscos e é uma ferramenta concebida para ajudar quem deseja 
avaliar riscos para a segurança e saúde no âmbito da produção audiovisual. Fornece um guia com instruções passo 
a passo para realizar a avaliação de riscos. A ferramenta identifica os riscos e sugere medidas de controlo para 
minimizá-los ou eliminá-los.
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Link da ferramenta europeia  
(apenas em inglês – a adaptação nacional para diferentes idiomas pode estar disponível no futuro)

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-product ions
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