Filmes do NAPO
Filme
Napo em: aliviar a carga! - 2021
Napo em … teletrabalho para parar a
pandemia
Napo em … Trabalho em altura

Categoria de assunto
Lesões musculoesqueléticas | Movimentação de cargas |
Rotação de emprego | Ergonomia
Lesões musculoesqueléticas | Trabalho em computador |
Teletrabalho | Ergonomia

Link do vídeo
https://youtu.be/uh1qnVAoY1k
https://youtu.be/TB_d6kfkWgM

Trabalho em altura | Prevenção de acidentes | Escorregadelas,
https://youtu.be/rhbDbR9Z47g
tropeções e quedas | Equipamento de proteção individual (EPI)

O Napo em... stress térmico (Ensinar através
Stress térmico | Desidratação | Exaustão | Insolação
do exemplo

https://youtu.be/pphveldl_nU

O Napo em... stress térmico (O duelo)

https://youtu.be/m5TMO3L2iso

Napo em... poeira no trabalho
Napo em ... segurança na estrada
Napo em ... avaliação de riscos online

Stress térmico | Desidratação | Exaustão | Insolação
Poeiras | Substâncias perigosas | Máquinas | Equipamento de
proteção individual (EPI)
Segurança rodoviária | Transporte rodoviário | Transferências
seguras | Transporte
Avaliação dos riscos | Prevenção de acidentes | Cultura de
segurança

https://youtu.be/zsyPtsmV7XA
https://youtu.be/HAElASesJaw
https://youtu.be/rTVrxNwNiFM

Napo em... para um futuro saudável

Envelhecimento e SST | Lesões musculoesqueléticas | Ruído

https://youtu.be/veevGd6jYiU

Napo em… choques elétricos!

Prevenção de acidentes

https://youtu.be/2N7fOYZYx2g

Napo em... quando o stresse acontece

Riscos psicossociais e stress

https://youtu.be/BuzrH0tVTDM

Napo em ... não tem piada!

Escorregadelas, tropeções e quedas | Prevenção de acidentes |
https://youtu.be/h8IeJZsz-Sw
Manutenção

O Napo em... «Cuidado com as costas

Lesões musculoesqueléticas | Ergonomia | Segurança no
escritório | Postura

https://youtu.be/G5KLV8vTlDA

Napo em… juntos na segurança!

Prevenção | Cultura de segurança | Comportamento

https://youtu.be/PDY96pFcOyI

Napo em ... “os pulmões no trabalho”

Fumo de tabaco | Tabagismo passivo

https://youtu.be/e3kimLAtPzg

Napo: movimentos seguros

Transporte no local de trabalho | Prevenção de acidentes |
Avaliação dos riscos

https://youtu.be/DeVJmPMsOIw

O Napo em... «Se eu não tivesse a cabeça
agarrada ao pescoço

Transporte rodoviário | Transporte | Segurança rodoviária |
Segurança rodoviária relacionada com o trabalho

https://youtu.be/68-_oE3wiys

Napo em:… atenção à manutenção

Manutenção | Prevenção de acidentes

https://youtu.be/394vWGelTKU

Resumo
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-lighten-load-2021
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-teleworking-stop-pandemic
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-work-height
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-and-heat-stress/walk-talk
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-and-heat-stress
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-dust-work
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-in-shocking-situations
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-when-stress-strikes
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-no-laughing-matter
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/denk-mich-dein-rucken-napo-mindyour-back
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-working-together
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-%E2%80%A6-lungs-work
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-safe-moves
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/wo-ist-mein-kopf-napo-if-my-headwerent-firmly-attached
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-safe-maintenance

Filmes do NAPO
Filme
Napo em... protege a tua pele

Categoria de assunto
Proteção da pele | Substâncias químicas | Equipamento de
proteção individual (EPI)

Link do vídeo
https://youtu.be/DlFmNADqfNQ

Napo em... perigo: químicos!

https://youtu.be/5PrAybF5mJg
Substâncias perigosas | Sinais e rotulagem | Substâncias químicas

Napo em: “segurança no trabalho... e fora
dele”

Lazer e estilo de vida | Segurança rodoviária | Desporto |
Relaxação

https://youtu.be/MphhHz4-2uw

Napo em...actividade de risco

Avaliação dos riscos | Prevenção de acidentes

https://youtu.be/bTbonpb6hZE

Napo em: crescer em segurança!

Jovens | Prevenção de acidentes | Formação

https://youtu.be/7LjTvVKLWik

Napo em: calem esse ruído!

Ruído | Equipamento de proteção individual (EPI)

https://youtu.be/IKQmSLRAO7A

Limpeza a fundo

Trabalhadores do setor da limpeza | Prevenção de acidentes |
Escorregadelas, tropeções e quedas | Movimentação manual

https://youtu.be/TRluH3JJOm0

Napo em: no estaleiro com segurança

Construção | Prevenção de acidentes | Avaliação dos riscos

https://youtu.be/FYIu8mc4RaU

Manter os pés bem assentes no chão com o
Napo

Escorregadelas, tropeções e quedas | Sinais e rotulagem |
Cultura de segurança

https://youtu.be/j1FCuXVguLc

As aventuras de Napo

Prevenção de acidentes

https://youtu.be/U4b8lKtsFew

Napo e os sinais

Sinais de segurança | Prevenção de acidentes

https://youtu.be/mQhFqoDxJUA

Resumo
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-protect-your-skin
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-danger-chemicals
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-safety-in%E2%80%A6-andoutside-work
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-risky-business
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-safe-start
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-stop-noise
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-clean-sweep
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/napo-safe-site
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/keeping-your-feet-ground-naposicherer-auftritt-mit-napo
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/adventures-napo
https://www.napofilm.net/pt/naposfilms/best-signs-story

