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Scope of the Report
The present report, compiled at RODI INDUSTRIES S.A. initiative, follows our sustainability strategy plan 
– “We Value the Planet” - which is based on the pillars of sustainable development and has as its primary 
objective the value creation for the company and the community in which we operate.

This document references the biennium 2020/2021, years that will be remembered by the impact of the 
Covid-19 pandemic and the social and economic consequences it brought. Despite these challenges, we 
believe that new opportunities have also arisen to review our strategy in order to attain a prosperous and 
sustained growth through:

Reinforcing our commitment to the personal and professional development of our 
employees by providing various benefi ts and health services, guaranteeing safety 
procedures, and promoting constant training and team-building initiatives.

Involvement with local communities through the support of social, cultural and sports 
causes. We consider it as a part of our core business to be a valuable element in society 
through the constant promotion of actions that benefi t the society’s general wellbeing.
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Focus on environmental preservation, with the development of projects to reduce 
waste and greenhouse gas emissions. We want to reduce the impact of our activity, as 
well as that of our value chain. That is why, in order to fi ght climate change and have a 
responsible manufacturing, a collaboration between partners is essential to achieve the 
Sustainable Development Goals of the United Nations. In this context, we joined the 
“Shift Cycling Culture” initiative, which promotes the creation of a network of support, 
collaboration and development, with the objective of minimising the environmental 
impacts of the cycling industry.

Promotion of technology and innovation through the installation of new equipment, 
optimisation of processes and integration of new management tools, always with the 
quality of materials and products, customer satisfaction, and a focus on effi ciency and 
productivity (Industry 4.0) as a priority.

These last few years came with many adversities, but with effort and dedication, our performance was 
exemplary. That is how we will continue, with our eyes set on the future.

CEO,

Armando Levi Silva

RODI Industries, S.A. 
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History
Founded in 1952, RODI INDUSTRIES, S.A. is a Portuguese company operating in the metallurgical and 
metalworking industry, in two distinct business areas, exporting its products to over 80 countries.

We are a European reference in the manufacture of aluminium and carbon bicycle rims and wheels, 
and a world reference in the production of stainless-steel kitchen sinks, having already won several national 
and international awards.
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2 
BUSINESS AREAS

70 
YEARS OS HISTORY

+400 
EMPLOYEES

60.000 
ÁREA TOTAL (M2)

3M 
RIMS/YEAR

400K
WHEELS/YEAR

1.000.000
SINKS AND ACCESSORIES/YEAR

+45.000.000€
SALES VOLUME

RODI Industries, S.A. | The Company
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Timeline

Constitution of RODI 
– Albino Rodrigues da 
Silva & Cunhado, LDA, 
on May 9th, 1952.

Acquisition of RODI by the current 
administration, on April 22th, 1976.
Production focused on the 
manufacture of accessories for 
motorcycles: mudguards, chain 
casings, fuel tanks, and motorized iron 
rims, among others.

Begging of production and 
sale of kitchen sinks. RODI 
pioneered the stamping of 
two-bowl sinks, without any 
type of welding.

First of RODI’s kitchen sinks 
exhibition, in Seville.
Start of the first exports, 
focusing on the Spanish 
market.

Start of production 
of aluminium bicycle 
rims. Creation of the 
“Vuelta by RODI”.

Purchase of the first press for 
stamping monobloc sinks. After 
initial tests in a mechanical 
press originally intended for 
the production of motorcycles’ 
fuel tanks, the possibility of 
producing stainless steel sinks 
was validated.

1952 1962 1972

1976

1980 1983

1990

1978

1982

1952
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Value Proposal
We believe that the evolution and growth of RODI Industries S.A. results from the continuous improve-
ment of our processes, products, and services.

Our leading position in the national market is due to efficient teamwork and a precise set of 
objectives that result in the brand’s success.
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Construction of a new factory, 
exclusively dedicated to the 
production of stainless-steel 
kitchen sinks. Considerable 
investments in cutting-edge 
technology propelled RODI to 
business success.

First award for product 
design. RODI won the first 
design competition in which 
it competed, with the “RODI 
Art” sink.

Launch of the ‘’Butterflies’’ catalog. 
The design of this sink catalog, 
inspired by butterflies, was defined as 
fundamental to drive the turn of the 
RODI brand and products into the 
high-end segment.

Construction of a new factory for 
the cycling sector. Installation of 
an anodizing line, which will allow 
RODI to evolve in the quality of the 
products and production capacity.

Production of iron rims 
and parts for motorcycles 
discontinued. With the 
decline of the motorcycle 
market, RODI’s focus 
shifted to the production of 
aluminium bicycle rims.

Creation of the 
“Blackjack” brand. 
Production of high-
performance rims and 
wheels, and entry into 
new market segments.

Beginning of production of 
carbon wheels for bicycles. 
The project started in 2013 and 
in 2017 RODI first started the 
production of carbon wheels, 
with the C50 model.

1998 2013 2015

20221995 2005 2017

1992 2002 2012 2022

PRODUCT QUALITY
• Wide range of products;
• Use of European certified raw materials only;
• Specialized workforce;
• Permanent control of the final product.

TOP-LEVEL SERVICE
• Fast and effective client service; 
• Short lead times;
• Capacity to adapt the products to the customers’ needs 

and market demands.

PRODUCTION CAPACITY
• Total control of the production process;
• Highly automated factory;
• LEAN management.

INNOVATION CAPACITY
• In-house R&D department devoted to the development of 

new products and solutions;
• Regular launch of new products;
• Recognized by the leading bicycle brands.

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY
• Industry 4.0;
• Automated production lines that provide a large-scale 

production with high-level quality and finishings.

11
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World Presence

+80
EXPORT TO 

+80 COUNTRIES
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1991 a 2016

2013 / 2014 / 2016

2015 / 2016 / 2018

2015 / 2017 / 2018

2019 / 2020

2017

2008 a 2019

25 years with IAPMEI

SME Leader

EXAME Magazine - Transport Equipment

BCP - Applause Diploma

SME Excellence

5 Stars Award

• Santander Top Export Award;
• + Productivity Award;
• Novo Banco & Jornal de Negócios – Export and 

internationalization Award 

National and 
International awards
Our focus on product development, based on investments in design and technological innovation, has 
enabled us to achieve some of the most prestigious enterprise and product design awards in recent years.
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2013 / 2015

2016 / 2017

2016 / 2017

2022

RODI Art

Invictus

Vision 100

Invisible 70

15
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Same goal. 
New commitment.
In this chapter, we present the various actions implemented by RODI, which is committed to operating 
in its field of activity based on the three pillars of sustainable development - economic, social, and 
environmental. The company is responsible for ensuring efficient and sustainable management of its 
resources, aligning with the interests of all stakeholders, focusing on the well-being of its employees 
and the community in which it operates, and adopting measures to preserve the environment in all 
its processes.



2.1 Economic 
Dimension

2.1.1 Results

Turnover’s evolution  (€000)

RODI INDUSTRIES S.A. ended its 2021 financial year with a turnover of 44,320 million euros, which 
represented an increase of about 35% compared to 2020 (+11,375 million euros) and a gross operating 
profit (EBITDA) of 11,597 million euros.

Sales increased by 35%, with significant sales growth in both sectors of activity. The highlight is for 
the Cycling sector, which shows excellent performance with 50% growth.

Even with all the difficulties caused by the Covid-19 pandemic, as well as the fluctuations in commod-
ity prices, RODI, with the commitment of all its employees, managed to respond to the market needs 
and exceed its objectives.

The year 2021 is also marked by the implementation of a major investment plan in the company. 
We began the construction of the new cycling unit and anticipate that, in 2022, the new facilities will 
be ready to start production.

19
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2.1.2 Communication 
and Marketing

EXHIBITIONS AND EVENTS

RODI has been investing in Marketing intending to strengthen its communication strategy, as well as 
the positioning of the company and the RODI and Blackjack brands.

In the 2020/2021 biennium, the company was present at some international exhibitions, despite 
the limitations caused by the Covid-19 pandemic, and continued to invest in strengthening content 
production and in its digital strategy by contracting new partnerships.

Each year, RODI takes part in several international exhibitions focusing on its different activity 
sectors. Despite the limitations caused by the Covid-19 pandemic, the company was 
present at the Cevisama, Sicam and Batimatec exhibitions to promote the new collection 
of stainless-steel kitchen sinks and accessories. As for the cycling sector, we were present 
at the Eurobike exhibition. 

In addition, the brand has not failed to be present and promote events aimed at the 
general public.
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DIGITAL COMMUNICATION AND PARTNERSHIPS

As for the most recent partnerships, RODI, through the Blackjack brand, became the 
offi cial sponsor of the cycling teams W52 FC Porto and DMT Racing Team, which allowed us 
to develop interactive content to boost our digital communication channels.

Also in this context, considering the domestic sector, participation in the television 
programme ‘Querido, Mudei a Casa’ has allowed for increased visibility of the brand and 
products.
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Also in this context, considering the domestic sector, participation in the television 
programme ‘Querido, Mudei a Casa’ has allowed for increased visibility of the brand and 
products.
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For RODI, it is essential to respond to the challenges of the future, namely those related to the sustaina -
bility of our planet, society, and the economy. To this end, RODI promotes the development of strategies 
and initiatives based not only on sustainability but also on continuous improvement and innovation.

RODI’s long-term strategy places sustainability in its three axes - economic, environmental, and 
social - at the heart of its decisions.

We have developed a sustainability plan (We Value the Planet 2022-2030) to align the company’s 
medium and long-term strategy with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the EU de car-
bonisation goals for 2030 and 2050.

In November 2021, RODI signed the letter of the Shift Cycling Culture’s Climate Commitment. Shift 
Cycling Culture launched the Climate Commitment in collaboration with a group of CEOs, leaders 
of some of the largest companies in the cycling industry, which consists of transparently reporting 
on greenhouse gas (GHG) emissions by the end of 2023 and developing actions to reduce these 
GHG emissions by at least 55% by 2030. It is also a commitment to collaboration in which all parts 
help and support each other to achieve sustainable growth.

2.2

2.3

Strategic 
Vision

External 
Commitments
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2.4Social 
Dimension

It is RODI’s priority to value its employees and promote partnerships that will bring us closer 
together and share knowledge, skills, and tools. 

RODI’s team comprises more than 350 employees whose competence, dedication and ambition 
make RODI a company of constant evolution.

RODI’s growth has allowed the constant integration of temporary employees into permanent 
status, mostly part of the cycling manufacturing unit and its increase in work volume. Out of the 
total number of employees, 60% of the employees are female employees. In management positions, 
women represent 41%.

PERMANENT EMPLOYEES [301] PERMANENT EMPLOYEES [334]
TEMPORARY EMPLOYEES [52] TEMPORARY EMPLOYEES [77]

2.4.1 Employees

2020 2021

23
22
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59%

16%

20%

25%

24%

15%

MANAGEMENT POSITIONS

TYPE OF CONTRACT

EMPLOYEES’ GENDER

WOMEN

WOMEN

MEN

MEN

EDUCATION

ELEMENTARY 
SCHOOL 
1 - 6 GRADE

7 - 9 GRADE

ELEMENTARY 
SCHOOL

MIDDLE 
SCHOOL

HIGH 
SCHOOL

COLLEGE

AGE GROUP

EMPLOYEES BY BUSINESS UNIT

CYCLING

DOMESTIC

BOTH

2021

60%

12%

40%

41%

2020 - 2021

52% 36%

Open-ended 30 - 50 yearsFixed-term <30 yearsTrainee >50 years

95

59

4746237

239 176152

1111032
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Employees are offered a range of benefits aimed at promoting a better quality of life for 
themselves and their families through the signing of cooperation protocols with external 
entities in various areas (health, leisure, well-being, and financial education, among others).

All company’s permanent employees are covered by health insurance. 

All company employees are covered by life insurance.

All employees have access to medical services and preventive medicine 
at the company’s facilities.

From the perspective of local social development, several protocols 
have been established with multiple entities, thus granting advantages 
to employees and their households to provide benefits RODI has estab-
lished protocols with several entities that provide discounts on goods 
and services such as opticians, gyms, offices physiotherapy, financial 
and fuel companies.

Allows all employees, and their families, to enjoy discounts on all med  icines 
and the possibility of having their medicines delivered at the company’s 
facilities.

BENEFITS

HEALTH INSURANCE

LIFE INSURANCE

MEDICAL SERVICES

PROTOCOLS WITH SEVERAL ENTITIES

PHARMACY PROTOCOL

25
24
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RODI annually promotes some moments of conviviality and team-building, as well as 
the distribution of gifts to celebrate important dates. The Covid-19 pandemic postponed 
the organization of the usual social gatherings but did not prevent the company from 
continuing to promote the team spirit and motivation of our employees.

Christmas basket;

Christmas photo challenge;

Christmas tree decoration challenge for employees’ children;

Company’s anniversary.

PROMOTING TEAM SPIRIT AND MOTIVATION 
AMONG EMPLOYEES 
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In Occupational Safety, the focus is on prevention and encouraging continuous improvement in the 
assessment, control, and mitigation of risk factors, namely:

Awareness-raising actions when welcoming new employees and good practices in safety and 
environment.

Risk monitoring, namely of occupational noise and air quality.

2.4.2 Occupational Safety 
and Health
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Celebration of the Safety Week with information sharing, consultation and participation of em-
ployees in different initiatives.

Information boards with data related to safety, environment, quality and continuous improvement.

RODI Industries, S.A. | Pillars of Sustainable Development
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Weekly 5S audits in which operational control of safety and environment is incorporated. These 
audits are carried out by a multidisciplinary team with members from the safety, environment, 
quality and continuous improvement departments.

Ergonomic assessment of work stations.



Elaboration of a procedure that establishes the minimum Personal Protective Equipment (PPE) 
to be used in the various workplaces.

Evaluation according to DL 50/2005 of all RODI work equipment.

Drafting a supplier manual setting out the environmental and safety requirements for service 
providers and contractors on RODI premises.

MÁQUINAS DE TRABALHO - ETIQUETA DE APTIDÃO
VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA - DECRETO-LEI 50/2005

TIPOS DE APTIDÃOESQUEMA

ESQUEMA COR APTIDÃO CONDIÇÃO

VERDE

LARANJA

VERMELHO

Com base na informação e constatações 

efetuadas à data da verificação 

de segurança o equipamento cumpre todos os 

requisitos mínimos de segurança 

estabelecidos pelo DL 50/2005 de 25 de 

fevereiro que lhe são aplicáveis, estando o seu 

funcionamento autorizado e as condições de 

segurança garantidas.

Com base na informação e constatações efetuadas à 

data da verificação de segurança o equipamento não 

cumpre requisitos mínimos de segurança estabelecidos 

pelo DL 50/2005 de 25 de fevereiro que lhe são 

aplicáveis, estando o seu funcionamento condicionado a 

procedimentos de segurança acrescidos (EPI’s ou EPC’s 

associados, procedimentos preventivos anexos, acesso 

de trabalhadores ao equipamento condicionado e 

formação/treino às pessoas autorizadas a laborar 

durante condicionalismo). 

Com base na informação e constatações efetuadas à 

data da verificação de segurança o equipamento não 

cumpre os requisitos mínimos de segurança 

estabelecidos pelo DL 50/2005 de 25 de fevereiro que 

lhe são aplicáveis, estando o seu funcionamento 

expressamente proibído até resolução das não 

conformidades verificadas e realização de nova 

verificação de segurança a validar as alterações.

APTO

CONDICIONADO

NÃO APTO

APTO

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA - DL 50/2005    DATA  ____ /____ /________   (PROCESSO ESE.18.16)

DIRECTOR DE PRODUÇÃO   __________________________
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ução de trabalho

M
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o
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m

máquina em funcionam
ento

U
ti
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ar

óc

ulos de proteção

Perigo Eletrocussão Perigo de Corte Perigo Projeção de Partículas

Manter a integridade física do equipamento e respetiva limpeza diária.

26    04    2018

PRÓXIMA VERFICAÇÃO DE SEGURANÇA – DL 50/2005     DATA____ / ____ / ________ 

Perigo Elementos em Rotação

CONDICIONADO

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA - DL 50/2005    DATA  ____ /____ /________   (PROCESSO ESE.18.16)

DIRECTOR DE PRODUÇÃO   __________________________

21201
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oas não autorizadas
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ução de trabalho
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ulos de proteção
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ti
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ar
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ulares de proteção

Perigo Eletrocussão

Perigo de Corte

Perigo Entalamento

Acesso restrito a equipamento. Apenas pessoas autorizadas pelo Director de produção.
Acionar comandos bimanuais das máquinas com as duas mão em simultâneo (proibído manipular comandos).
Garantir distância de segurança da zona perigosa: partes móveis, elementos rotativos, serra de corte.
Durante a actividade de corte é obrigatório a utilização de: óculos de protecção.
Proibído alterar/remover proteções do equipamento.

26    04    2018

PRÓXIMA VERFICAÇÃO DE SEGURANÇA – DL 50/2005     DATA____ / ____ / ________ 

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA - DL 50/2005    DATA  ____ /____ /________   (PROCESSO ESE.18.16)

DIRECTOR DE PRODUÇÃO   __________________________

23302

26    04    2018

PRÓXIMA VERFICAÇÃO DE SEGURANÇA – DL 50/2005     DATA____ / ____ / ________ 

NÃO APTO

A
ce

ss
o

Pr
oi

bído

O Decreto-Lei 50/2005 regula as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de 

equipamentos de trabalho. As ações de inspeção e verificação de máquinas e equipamentos de trabalho são obrigatórias 

e têm por finalidade assegurar que as máquinas e equipamentos reúnem/mantêm as condições de segurança mínimas 

na sua utilização. 

IDENTIFICAÇÃO INTERNA 
DO EQUIPAMENTO 
(Código atribuído pelo sistema)

APTIDÃO DO EQUIPAMENTO 
PARA O TRABALHO
(Apto, Condicionado, Não Apto)

SINALÉTICA DE INFORMAÇÃO 
E SEGURANÇA
(Instruções, Proibições, 
Obrigatoriedades, Perigos)

VALIDAÇÃO DA APTIDÃO 
DO EQUIPAMENTO 
DO RESPONSÁVEL
(Após parecer da equipa 
competente)

DATA DE VERIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA E DA PRÓXIMA 
VERIFICAÇÃO
(Identificação do relatório 
técnico associado)

RECOMENDAÇÕES DE 
SEGURANÇA
(Procedimentos de 
segurança a adotar, 
Alertas de segurança)

A verificação periódica garante a prevenção de possíveis acidentes e permite um aumento de vida útil das máquinas e 

equipamentos. Após verificação de segurança do equipamento, e da respetiva análise e tratamento do relatório técnico, é 

emitida uma etiqueta de aptidão para o trabalho do equipamento, ficando fixada no equipamento para consulta de todos.
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Perigo Eletrocussão

Perigo de Corte

Perigo Entalamento

Acesso restrito a equipamento. Apenas pessoas autorizadas pelo Director de produção.
Acionar comandos bimanuais das máquinas com as duas mão em simultâneo (proibído manipular comandos).
Garantir distância de segurança da zona perigosa: partes móveis, elementos rotativos, serra de corte.
Durante a actividade de corte é obrigatório a utilização de: óculos de protecção.
Proibído alterar/remover proteções do equipamento.
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O Decreto-Lei 50/2005 regula as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de 

equipamentos de trabalho. As ações de inspeção e verificação de máquinas e equipamentos de trabalho são obrigatórias 

e têm por finalidade assegurar que as máquinas e equipamentos reúnem/mantêm as condições de segurança mínimas 

na sua utilização. 

IDENTIFICAÇÃO INTERNA 
DO EQUIPAMENTO 
(Código atribuído pelo sistema)

APTIDÃO DO EQUIPAMENTO 
PARA O TRABALHO
(Apto, Condicionado, Não Apto)

SINALÉTICA DE INFORMAÇÃO 
E SEGURANÇA
(Instruções, Proibições, 
Obrigatoriedades, Perigos)

VALIDAÇÃO DA APTIDÃO 
DO EQUIPAMENTO 
DO RESPONSÁVEL
(Após parecer da equipa 
competente)

DATA DE VERIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA E DA PRÓXIMA 
VERIFICAÇÃO
(Identificação do relatório 
técnico associado)

RECOMENDAÇÕES DE 
SEGURANÇA
(Procedimentos de 
segurança a adotar, 
Alertas de segurança)

A verificação periódica garante a prevenção de possíveis acidentes e permite um aumento de vida útil das máquinas e 

equipamentos. Após verificação de segurança do equipamento, e da respetiva análise e tratamento do relatório técnico, é 

emitida uma etiqueta de aptidão para o trabalho do equipamento, ficando fixada no equipamento para consulta de todos.

Distribution of information on occupational gymnastics at workstations.

Ginástica laboral para 
quem trabalha sentado
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duas vezes por dia

Ginástica laboral para 
quem trabalha em pé

Cuide da sua saúde!
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Ginástica laboral para 
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Alteration of the Automatic Fire Detection System (AFDS) and reinforcement of the identifi cation 
of circulation routes and emergency means.

Su
st

ai
n

ab
ili

ty
 R

ep
or

t 
 2

0
20

 - 
20

21



RODI Industries, S.A. | Pillars of Sustainable Development

31
30

Various drills to test the response in emergencies.

Training focused on the following thematic areas:

Emergency team, Acting procedures.

Chemical products storage, labelling, and use.

Occupational risks (noise, vibration, radiation 
illuminance, and thermal, among others).

Safety of machinery equipment DL 50/2005.

Uniforms and PPE requirements.



In 2021, there was a decrease in the volume of training as well as in the average number of 
hours/pax. However, the number of employees with training increased.

Aware of the importance of knowledge, RODI continues to invest in training its employees, 
promoting internal and external actions in several learning areas.

TRAINING

TRAINING (HOURS)

2020 2021

Average hours/pax

Trainee volume (hours)

Nº OF ACTIONS 

2020

 270

2020

 50

2021

 303

2021

 43

TOTAL PAX WITH TRAINING

18,31

15,41
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The Covid-19 pandemic is an unavoidable topic when it comes to the years 2020-2021. In 
this sense, RODI sought to establish a concerted strategy for mitigation of its impact on 
employees, suppliers, customers, and communities where it is present.

RODI has implemented a Contingency Plan, structured into different phases with 
measures for prevention, control, and surveillance of the Covid-19 infection, following the 
Portuguese Health Ministry guidelines to ensure the health and safety of all employees.

Basic mitigation measures were adopted to contain the spread of the virus, such as the 
mandatory use of masks, disinfection of spaces, the mismatch of schedules, awareness-
raising programmes, and screening protocol prevention.

COVID 19 MEASURES

Distanciamento
Social

Regras

      Evite deslocações nas instalações e contactos 
directos, dando preferência ao contacto por e-mail, 
chamada, videochamada, videoconferência e outras 
formas de comunicação digital. 

      Evite confraternizações sociais (ex. convívios, 
eventos sociais e desportivos) que suscitem aglomerados 
de pessoas na empresa.      

      Sempre que não seja possível garantir o 
distanciamento social entre trabalhadores, fornecedores 
e clientes:

      utilização de barreiras físicas (ex: acrílico/ postigo); 

      ventilação reforçada da área de trabalho; 

      monitorização equilibrada do acesso de visitas à empresa;
 
      limitação do tempo presencial de visitas na empresa;
 
      marcação prévia para o atendimento de visitas; 

      solicitação de máscaras sociais/comunitárias às visitas.
     

      Cumpra pausas de trabalho desfasados, de forma a 
limitar a interação social. 

      Minimize o contacto direto entre trabalhadores. 
Deve ser privilegiado o trabalho “lado a lado”, entre 
trabalhadores, ou de costas (um para o outro), em 
detrimento do trabalho “cara a cara”. 

      Institua procedimentos de conduta social, quanto 
às formas de contacto a evitar/suprimir entre os 
trabalhadores tais como apertos de mão, abraços, e ainda 
não partilhar objetos pessoais tais como telemóveis, 
entre outros.

      Cumpra as regras de utilização de espaços comuns. 
Utilização dos refeitórios em horários desfasados com 
as distâncias de segurança assegurada. Utilização dos 
balneário/WCs à vez, com procedimento de desinfecção a 
cada utilização por parte do trabalhador. 

      Privilegie reuniões e trabalhos de grupo que não 
sejam presenciais. Quando a presença física for 
imprescindível deve-se reduzir ao mínimo indispensável 
o número de pessoas em cada reunião, utilizar as salas de 
maior dimensão e que possuam ventilação natural ou 
zonas exteriores se possivel e instituir uma distância de 
segurança (recomendação +/- 1 metro) entre as cadeiras. 

     

O distanciamento social visa quebrar as 
cadeias de transmissão do SARS-CoV-2, dado 
que ao limitarem-se os contactos próximos 
entre pessoas há uma redução das 
possibilidades de transmissão do novo 
coronavírus, protegendo-se a população. 

Um trabalhador deve estar afastado de outro em pelo 
menos um metro de distância em espaços abertos, e 
pelo menos dois metros em ambientes fechados. 

No entanto, existem diversas atividades de trabalho em 
que não é possível o cumprimento das referidas 
distâncias de segurança. Nestas situações, devem ser 
adotadas outras medidas, usualmente arquitetónicas e 
de organização do trabalho, que reduzam o risco de 
transmissão do SARS-CoV-2. 

Proteção 
Individual

Regras

      Saber os passos da colocação, utilização e 
remoção dos EPI de forma correcta, segura e eficaz. 

      Realize exercícios práticos sobre a correta colocação 
e remoção dos EPI pelos trabalhadores, visando a 
prevenção do risco de infeção por SARS-CoV-2 e a efetiva 
proteção do trabalhador. 

      Cumpra as recomendações preconizadas e 
fornecidas quanto à colocação, utilização e remoção 
dos EPI, reforçando a informação transmitida sempre 
que necessário. 

      Solicitar a reposição/substituição dos EPI's 
sempre que necessário.
     

A colocação, utilização e remoção 
adequadas de todo o equipamento de 
proteção individual (EPI), preconizado pelo 
Departamento de SST, evitam a exposição do 
trabalhador a SARS-CoV-2 e à infeção.

O Departamento de SST define os EPI necessários 
para cada trabalhador, tendo em conta aspetos como 
a atividade profissional, as tarefas de trabalho, o risco 
de exposição a COVID-19 e as características 
individuais do trabalhador. 

Os EPI necessários a fornecer aos trabalhadores devem 
ser disponibilizados pelo empregador.

usar  
máscara

Deve ser feita nova 
hiegenização das mãos, 

no final da utilização 
da máscara

A máscara deve ser 
descartada para um 

contentor de resíduos

Lavar bem as mãos 
antes de colocar 

a máscara 

Evitar tocar na máscara 
enquanto a está a usar

Lavar bem as mãos 
antes de retirar 

a máscara

A máscara deve ser removida a 
partir da parte de trás (não 

tocando na frente da máscara), 
segurando nos elásticos

Colocar a máscara com o 
lado branco virado para a 
cara, e o lado com outra 

cor virado para fora

Mudar de máscara 
quando esta estiver 

suja ou húmida.

Verificar se está 
perfeitamente ajustada 

ao rosto

Regras

Etiqueta 
Respiratória

O novo coronavírus pode transmitir-se a um 
trabalhador através de gotículas respiratórias de uma 
pessoa infetada, quando esta fala, tosse ou espirra. 

O contacto das mãos de um trabalhador com 
secreções respiratórias infeciosas existentes nas 
componentes materiais do trabalho (ex. ferramentas, 
máquinas e equipamentos) e posterior transferência 
para as suas mucosas (da boca, nariz ou olhos) é 
também uma forma de transmissão da COVID-19 
nos locais de trabalho. 

      Adoptando procedimentos de etiqueta 
respiratória relativos aos atos de tossir, 
espirrar e assoar; 

      Ter disponível lenços de papel no local 
de trabalho, devendo estes estar 
devidamente acondicionados em 
embalagens fechadas que possam ser 
descartadas higienicamente;

      Utilizar máscaras sempre que os 
trabalhadores tenham sinais ou sintomas 
respiratórios mesmo em espaço exterior 
da fábrica (ex. estejam constipados ou 
tenham tosse).

      Não se deve tossir ou espirrar para as 
mãos nem para o ar;

      Se o trabalhador tossir ou espirrar deve 
fazê-lo para a prega do cotovelo, com o 
antebraço fletido, ou usar lenço de papel (que 
deve ser imediatamente colocado no 
contentor de resíduos). 

etiqueta 
respiratória 

 proteger 
outras pessoas.

Higienização e 
desinfeção de 

superfícies

Regras

      Reforço do plano de higienização e 
desinfeção das instalações de forma a intensificar 
as rotinas e protocolos a todos os níveis 
(revestimentos, equipamentos, utensílios e outras 
superfícies) e para as várias zonas da empresa, 
sobretudo para aquelas em que existe maior risco 
de transmissão da infeção (espaços comuns).  

      Proceda à higienização e desinfecão imediata 
dos equipamentos infraestruturas de utilização 
comum que utilizar (ex. Torneiras de lavatório, 
comandos/botões das máquinas de venda, 
telefones, etc) com o material disponível junto aos 
mesmos (detergente, desinfectante, luvas). 

      Inclua na sua rotina a desinfeção diária das 
superfícies de contacto directo, ou entre cada 
utilização, ou outra periodicidade, de acordo com as 
necessidades existentes. Assegure a desinfeção 
periódica, ao longo do tempo de trabalho, de 
objetos ou superfícies que tenham um contacto 
frequente (ex. telefones, teclados, ferramentas, 
maçanetas das portas, corrimãos, interruptores de 
luz, botões de máquinas, voltantes, punhos, etc.), 
mesmo que haja necessidade de interromper o 
trabalho para a sua realização.
     

A limpeza das superfícies, quando agregada 
à lavagem com água quente e detergente, 
possibilita a remoção da matéria orgânica, a 
qual favorece a sobrevivência e proliferação 
dos microrganismos. 

A desinfeção de superfícies elimina, destrói 
ou inativa os microrganismos. Assim, 
complementar a higienização das superfícies 
com a desinfeção das mesmas evita a 
transmissão da COVID-19 nos locais de trabalho.

Deve ser reforçado o plano de higienização e desinfeção 
da empresa. De realçar que em matéria de desinfeção 
entende-se: 

      Superfícies, incluindo de mobiliário (ex. balcões e 
mesas) e de revestimentos (ex: pavimento do chão), 
devem ser desinfetadas com produtos adequados*. 

      Mobiliário e equipamentos não tolerantes à lixívia 
(ex. telemóveis) poderão ser desinfetados, após a limpeza, 
com panos humedecidos em desinfetante ou em álcool. 

      Instalações sanitárias devem ser desinfetadas com 
produto de limpeza misto que contenha, em simultâneo, 
detergente e desinfetante na composição, por ser mais 
fácil e rápida a aplicação e a ação. 

Após 
qualquer 
higienização

lavar bem 
as mãos.”

Higienização 
das mãos

Regras

A adequada lavagem das mãos permite 
eliminar o novo coronavírus da superfície da 
pele, evitando que se transmita nos locais de 
trabalho, designadamente pelo manuseamento 
e contacto. 

Efectuando uma correta, completa e regular lavagem 
das mãos: 

      Antes de iniciar a jornada de trabalho; 
      Antes e depois da colocação de EPI's; 
      Antes e depois de cada pausa (WC, refeição); 
      Sempre que tiver contacto com secreções 
respiratórias; 
      Após contacto com objectos, ferramentas, outros; 
      Sempre que mudar de actividade/posto de trabalho; 
      Aquando do término da jornada de trabalho. 

      Conhecer todos os locais para a lavagem 
das mãos na empresa;
      Consultar os posters informativos;
      Utilizar os dispensadores com SABA.

*
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*Solução à base de Álcool

Esfregue rotativamente 
para trás e para a frente os 

dedos da mão direita na 
palma da mão esquerda e 

vice versa

Molhe as mãos Aplique sabão suficiente 
para cobrir todas as 

superfícies das mãos

Aplique o produto numa 
mão em forma de concha 

para cobrir todas as 
superfícies 

Esfregue as palmas das 
mãos, uma na outra

Esfregue as palmas das 
mãos, uma na outra

Palma direita sobre o dorso 
esquerdo com os dedos 

entrelaçados e vice versa

Palma com palma com os 
dedos entrelaçados

Palma com palma com os 
dedos entrelaçados

Esfregue o pulso esquerdo 
com a mão direita e vice 

versa

Enxague as mãos 
com água

Seque as mãos com um 
toalhete descartável

Esfregue o polegar 
esquerdo em sentido 

rotativo, entrelaçado na 
palma direita e vice versa

Esfregue o polegar 
esquerdo em sentido 

rotativo, entrelaçado na 
palma direita e vice versa

Esfregue rotativamente 
para trás e para a frente os 

dedos da mão direita na 
palma da mão esquerda e 

vice versa

Auto monitorização 
de sintomas

Regras

      Se tiver sintomas da COVID-19 fique no domicílio e 
contacte o SNS24 (808 24 24 24), comunicando esta 
situação às respetivas chefias. 

      Diariamente, proceda à auto medição da 
temperatura corporal e confirme a ausência de tosse 
persistente ou de dificuldade respiratória, antes de iniciar 
o trabalho. 

      Utilização preferencial de termómetros 
infra-vermelhos, de forma a evitar o contacto cutâneo.

      Todos os trabalhadores que desenvolverem um 
quadro respiratório agudo de:

      tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual);
      febre (temperatura ≥ 38.0ºC);
      dispneia/dificuldade respiratória

são um Caso Suspeito de COVID-19, pelo que se devem 
dirigir para a “área de isolamento” da empresa e 
contactar o SNS24. 

      Os trabalhadores que tomam paracetamol, 
ibuprofeno ou aspirina, deverão ter especial atenção ao 
seu estado de saúde, sendo que estes e outros 
medicamentos podem mascarar sintomas da infeção.
     

A temperatura ≥ 38.0ºC (febre), a tosse 
persistente (ou agravamento da tosse 
habitual) e a dispneia/dificuldade respiratória 
são os sintomas comuns da COVID-19. A auto 
monitorização destes sintomas (pelo 
trabalhador) permite identificar casos suspeitos 
de COVID-19 e encaminhar para os necessários 
serviços de saúde. 

Sempre que se identifica um trabalhador com 
COVID-19, caberá à Autoridade de Saúde, em 
estreita articulação com o médico do trabalho 
da empresa, identificar os respetivos contactos 
e adotar medidas de descontaminação que 
evitem a transmissão da doença na empresa. 

Os trabalhadores devem efetuar a auto 
monitorização de sintomas da COVID-19 através da 
medição da temperatura e pela confirmação da 
ausência de sintomas respiratórios. 

Na existência de sintomas o trabalhador deverá 
dirigir-se para a área/sala de isolamento da empresa e 
adotar os procedimentos estabelecidos na Orientação 
n.º 06/2020, da DGS. 

Se tiver aumento de temperatura, não tome 
medicação. Em caso de dúvida ou aumento de 
temperatura ligar SNS24 - 808 24 24 24.

Febre leve ou moderada, 
controlável com antitérmico

Tosse seca Congestão e 
corrimento nasal

Fadiga Garganta inflamada Dores musculares
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RODI has implemented a health plan intending to improve the health condition of all 
employees. From the actions developed, the following stand out:

Eyesight Screening;

Cardiovascular Screening;

Audiogram;

Flu Vaccination.

HEALTH PROMOTION

RODI will continue with 
health promotion on its 
agenda, as it believes that 
it is essential to protect 
such fundamental parts 
as the employees.

MARIANA FERNANDES, OSH:
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INFORMATION AND COMMUNICATION

RESPIRATORY DISEASES
Types, consequences and main 
treatments.

STROKE
Inform about main symptoms, 
risk factors, types of strokes, and 
prevention.

CANCER 
What is cancer, main symptoms 
and symptoms and signs, causes 
and screening to consider 
according to the risk groups.

CARDIOVASCULAR DISEASES
What are non-modifiable and 
modifiable risks.

TOBACCO-FREE DAY
Diseases associated with smoking, 
benefits of not smoking and 
smoking cessation programmes.

GIVING BLOOD
How to do it, requirements to 
be eligible, where to donate and 
restrictions.

Se reconhecer estes sintomas, ligue imediatamente para o 112.

     Isquémico - género mais comum. Consiste na 
obstrução de artéria cerebral - “trombose”
     Hemorrágico - rotura de vaso-extravasamento 
de sangue para o cérebro -“derrame”

     Hipertensão arterial (HTA)
     Aumento de colesterol
     Tabagismo
     Consumo excessivo de álcool
     Doenças cardíacas (como arritmias, 
cardiopatias isquémicas, entre outros)
     Diabetes
     Sedentarismo
     Dieta inadequada (sobretudo 
excesso de sal e gorduras)
     Stress
     Outros: idade, sexo, fatores 
genéticos, entre outros

Práticas de vida saudável:
     Dieta equilibrada
     Controlo de tensão arterial
     Exercício físico
     Evitar tabaco e bebidas alcoólicas
     Combater o stress

Acidente Vascular 
Cerebral (AVC)

1. Boca ao lado
2. Dificuldade em falar
3. Falta de força num braço

Dia M
undial do combate ao A

V
C

 - 29 de outubro

O AVC é uma das principais causas 
de morte em Portugal

     Dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente
     Alteração da visão em um ou dois olhos
     Alteração do equilíbrio, da coordenação, tonturas 
ou alterações ao andar

Cancro e Rastreio

Dia M
undial da luta contra o can

cro - 4 de fevereiro

TABACO VÍRUS OU BACTÉRIAS EXPOSIÇÃO MAIS OU 
MENOS PROLONGADA A 

DETERMINADOS 
PRODUTOS QUÍMICOS

EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A 
RADIAÇÃO SOLAR

REDUZIR A MORTALIDADE
(ATRAVÉS DE UM DIAGNÓSTICO 

PRECOCE)

CONSUMO EXCESSIVO 
DE ÁLCOOL

ENVELHECIMENTO

É um tumor (proliferação anormal de células) maligno, com 
um crescimento descontrolado e anormal de células, que 
pode invadir tecidos e órgãos vizinhos, espalhando-se por 
outras partes do corpo (metastização).

O rastreio é um processo de diagnóstico precoce em pessoas 
que não apresentam sintomas. Tem por objetivo:

Rastreio do cancro da mama: Realização de mamografia, a 
cada 2 anos, dos 50 aos 69 anos de idade. A convocatória para 
o rastreio é realizada para as mulheres destes grupos etários e 
o exame costuma realizar-se numa Unidade Móvel estacionada 
próxima dos Centros de Saúde.

Rastreio do cancro colorretal: Normalmente inclui a pesquisa 
de sangue oculto nas fezes em pessoas dos 50 aos 74 anos de 
idade. O pedido é feito pelo Médico de Família.

Rastreio do cancro do colo do útero: compreende o teste de 
citologia cervical (Papanicolau), em mulheres entre os 20 e 30 
anos e até aos 60 anos de idade. A colheita realiza-se nas 
consultas de planeamento familiar no centro de saúde.

O cancro aparece quando vários genes de um grupo de 
células sofre mutações. Se estas ocorrem nas células 
reprodutoras e há transmissão de pais para filhos, são 
designados cancros familiares. Mas as mutações 
também podem ocorrer por influência de fatores 
externos, como por exemplo:

Muitas vezes o cancro não manifesta quaisquer sinais e 
sintomas até que esteja num estádio avançado de 
evolução, por isso é importante conhecer o seu corpo e 
estar atento a modificações que possam ocorrer. Esteja 
atento a sete sinais de alerta:

Muitas vezes estes sintomas poderão não 
estar relacionados com cancro mas, se 
apresentar algum deles, deve consultar o 
seu médico para diagnosticar o seu 
problema tão cedo quanto possível.

NÓDULOS OU RIGIDEZ 
PERSISTENTE NA MAMA 
OU NOUTRA PARTE DO 

CORPO

REDUZIR O NÚMERO DE NOVOS 
CASOS DE CANCRO

ALTERAÇÃO DA COR, 
DIMENSÃO OU ULCERAÇÃO 

DE SINAL OU VERRUGA

ALTERAÇÃO DOS 
HÁBITOS INTESTINAIS 

OU URINÁRIOS

ROUQUIDÃO OU TOSSE 
PERSISTENTE

DIFICULDADE EM 
ENGOLIR OU MÁ 

DIGESTÃO PERMANENTE

FERIDAS QUE NÃO 
CICATRIZAM

HEMORRAGIA OU 
CORRIMENTO ANORMAL 

PELOS ORIFÍCIOS 
NATURAIS

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project

Doença grave em que a respiração pára repetidamente e 
por tempo suficiente para conseguir interromper o sono. É 
causada pelo encerramento repetitivo da garganta ou vias 
aéreas superiores. Há substâncias que não causam a asma, 

mas que a podem agravar, tais como o 
fumo do tabaco e a poluição ambiental 
ao ar livre ou no interior de edifícios.

A rinite não alérgica pode ser aguda 
(duração inferior a 4 semanas) e crónica 
(duração superior a 12 semanas).

Doenças Respiratórias

Inflamação dos seios paranasais (espaços preenchidos por 
ar, localizados nos ossos da face e crânio comunicando pelas 
fossas nasais), devido a infeções virais, bacterianas, fúngicas 
ou reações alérgicas. Pode ser aguda (duração inferior a 4 
semanas) ou crónica (duração superior a 12 semanas).

É uma DPCO (doença pulmonar obstrutiva crónica), 
caracterizada por tosse e expetoração durante 3 meses, 2 anos 
consecutivos. A evolução da doença é lenta e progressiva:

Inicialmente tosse com expetoração;

Frequente surgimento de episódios de infeção respiratória e 
bronquite aguda;

Episódios de cansaço fácil ao realizar determinados esforços e 
posteriormente através de pequenas tarefas diárias.

Doença inflamatória crónica dos brônquios. Estes ficam mais 
estreitos e o ar entra e sai dos pulmões com maior dificuldade. 

A asma é provocada por uma complexa relação entre fatores 
genéticos e ambientais (como infeções víricas e alérgenos). E 
as crises por fatores desencadeantes como o exercício físico, 
frio, certos alimentos ou aditivos, medicamentos, entre outros.

Inflamação da traqueia e brônquios que ocorre após infeção 
das vias respiratórias superiores (nariz, seios perinasais, 
faringe, amígdalas e laringe). Em 95% dos casos é atribuída 
a infeção viral. Pode ter duração de dias a poucas semanas.

Inflamação da mucosa nasal, com consequente congestão 
nasal (nariz entupido). Pode ser alérgica ou não alérgica:

Alérgica sazonal: varia de uma estação do ano para a outra. 
As alergias variam consoante a estação;

Alérgica perene: ocorre durante todo o ano, podendo ocorrer 
por exposição a alérgenos inalados em ambientes internos;

Não alérgica: pode surgir após uma constipação. Pode ser 
vasomotora (causada, p. ex. por mudanças de temperatura). 

1.

2.

3.

OBSTRUÇÃO OU 
CONGESTÃO NASAL 
(NARIZ ENTUPIDO)

DORES DE CABEÇA, 
FEBRE E/OU MAU ESTAR

RINORREIA PURULENTA 
(SECREÇÕES NASAIS 

AMARELADAS)

DOR OU 
PRESSÃO FACIAL

PRURIDO 
(COMICHÃO NO NARIZ)

ESPIRROSRINORREIA 
(SECREÇÕES NASAIS)

DORES DE CABEÇA TOSSE E RESPIRAÇÃO 
OFEGANTE (SE EXISTIR 

ASMA ASSOCIADA)

OBSTRUÇÃO NASAL
(NARIZ ENTUPIDO)

DIFICULDADE EM 
RESPIRAR

CANSAÇOCANSAÇO

TOSSEPIEIRA SENSAÇÃO DE 
OPRESSÃO TORÁCICA

SONOLÊNCIA DIURNA DORES DE CABEÇA 
MATINAIS

INQUIETAÇÃO E 
RONCOS DURANTE 

O SONO

DESPERTARES 
FREQUENTES

CORRIMENTO NASAL TOSSE COM OU SEM 
FEBRE (PODE SER 

ACOMPANHADA DE 
EXPECTORAÇÃO)

SIBILOS (ASSOBIOS 
NO PEITO)

DORES DE GARGANTA, 
FADIGA

Doenças Cardiovasculares
Dia Mundial do Coração - 29 d

e setem

bro

O Dia Mundial do Coração tem por objetivo divulgar os 
perigos das doenças do coração (doenças 
cardiovasculares), o acidente vascular cerebral (AVC) e 
prevenir possíveis ataques.

Neste dia realizam-se campanhas em Portugal e por todo o 
mundo, para promover hábitos de vida saudáveis entre as 
pessoas. As atividades são organizadas pela Fundação 
Portuguesa de Cardiologia em conjunto com as Câmaras 
Municipais e outras entidades.

São doenças que afetam o sistema circulatório, ou seja, o 
coração e os vasos sanguíneos. Podem ser de vários tipos, 
mas as mais preocupantes são as que atingem as:

Artérias do coração (p. ex. angina de peito e o enfarte do 
miocárdio);

Artérias do cérebro (alterações da memória, tonturas, AVC).

AÇÚCAR ELEVADO NO 
SANGUE (DIABETES)

COLESTEROL ELEVADO NO 
SANGUE (ATENÇÃO À 

EXISTÊNCIA DE 
HIPERCOLESTEROLÉMIA 

FAMILIAR)

TRIGLICERÍDEOS ELEVADOS 
(VALORES RECOMENDADOS: 

<150MG/DL)

EXCESSO DE PESO E 
OBESIDADE

TENSÃO ARTERIAL 
ELEVADA

HÁBITO DE FUMAR 
(CONTRIBUI PARA 

DOENÇAS GRAVES COMO O 
EAM E AVC)

SEJA ATIVO CONTROLE O SEU NÍVEL 
DE COLESTEROL

CUIDE DA SUA ALIMENTAÇÃO 
(COMA FRUTA, VEGETAIS, 

LEGUMES, PEIXE E ALIMENTOS 
RICOS EM CEREAIS INTEGRAIS)

CONTROLE A SUA 
TENSÃO ARTERIAL

DEIXE DE FUMAR DIMINUA O STRESS

PERCA PESO REDUZA O CONSUMO 
DE AÇÚCAR

IDADE SEXO (RISCO SUPERIOR 
EM INDIVÍDUOS DO SEXO 

MASCULINO)

GENÉTICA

ABUSO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS (LEVA AO 

AUMENTO DOS TRIGLICERÍDEOS 
E COLESTEROL. ENFRAQUECE 
ARTÉRIAS E OUTROS ORGÃOS)

POUCO EXERCÍCIO FÍSICO 
(SEDENTARISMO)

Colesterol Total: <190mg/dl

HDL: Colesterol “bom”, ajuda à 
remoção do colesterol “mau” das 
artérias. Valores recomendados: 
<=40-45mg/dl

LDL: Colesterol “mau”, acumula-se 
nas artérias e é o responsável pela 
aterosclerose e pode levar a 
doenças graves. Valores 
recomendados: <115mg/dl

O stress agudo provoca 
redução do fluxo 
sanguíneo para o coração, 
arritmias (batimentos 
irregulares) e aumenta a 
probabilidade de 
surgimento de coágulos 
no sangue.

Tabagismo

Dia Mundial sem

 tabaco - 31 de maio

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Significa que tem de voltar a tentar sabendo agora lidar 
melhor com as dificuldades, procurando a razão da recaída.
Se precisar de companhia neste percurso, pode procurar 
ajuda, informando-se no seu centro de saúde ou ligando 
para SNS24 – 808 24 24 24.

por exposição ao fumo ambiental 
provocado por fumadores

de pessoas morrem por doenças 
associadas ao tabaco, das quais

A motivação é o primeiro passo. Faça uma lista dos 
motivos que justificam a sua decisão. Guarde e releia;
Conheça os seus hábitos tabágicos (vai permitir-lhe 
evitar ou resistir às situações);
Fixe uma data para deixar de fumar;
Anuncie essa data;
Prepare-se para pequenas mudanças (por exemplo 
espace o intervalo entre cada cigarro);
No dia escolhido pare de fumar;
Retire os objetos relacionados com o consumo de 
tabaco de perto de si;
Quando sentir vontade de fumar, controle a respiração, 
aprenda a relaxar;
Não pense que nunca mais fumará mas sim “hoje 
não vou fumar”;
Aumente a atividade física;
Tenha uma alimentação saudável;
Diminua a ingestão de café e álcool;
Evite estar junto a pessoas que fumem;
Evite momentos em que habitualmente fumava (por 
exemplo, mude alguns hábitos);
Guarde num local visível o dinheiro que foi poupando.

em adultos com mais de 30 anos é 
atribuída ao tabaco

apresenta uma das proporções mais 
elevadas de mortes atribuídas ao tabaco. 

DIMINUIÇÃO DE RISCO 
DE ATAQUE CARDÍACO

PRESSÃO ARTERIAL E 
FREQUÊNCIA CARDÍACA 

VOLTAM AO NORMAL

NÍVEIS DE MONÓXIDO 
DE CARBONO NO 
SANGUE VOLTAM 

AO NORMAL

MAIS ENERGIA

CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA MELHORA

ap
ós

 2 semanas a 3 meses

ap
ós

 2 semanas a 3 meses

após 2 a 5 anos

após 10 anos

após 15 anos

após 1 a 9 m
eses

após 1 ano

ap
ós

 2 semanas a 3 meses

ap
ós

 2 semanas a 3 meses

ap
ós

 2 semanas a 3 meses

após 20 m
in

após 12 horas

AUMENTO GRADUAL DO 
BEM ESTAR. TOSSE E 

FALTA DE AR DIMINUEM. 
RESPIRAÇÃO FACILITADA.

MELHOR CONTROLO 
DA DIABETES

RISCO DE DOENÇA 
CORONÁRIA É SEMELHANTE 
AO DE UM NÃO FUMADOR, 

DO SEU SEXO E IDADE 

DIMINUIÇÃO DE 
RISCO DE AVC

DIMINUIÇÃO DE RISCO 
DE CANCRO DO 

PULMÃO 

DIMINUIÇÃO DE RISCO  
DE ENFARTE DO 

MIOCÁRDIO

OLFATO E PALADAR 
MELHORAM

O consumo de tabaco é 
uma das principais causas 
evitáveis de doenças 
crónicas não transmissíveis!

DPCO (Bronquite 
crónica, entre outros)

Cancro do pulmão 
(90% dos casos)

Doenças do cérebro 
e cardiovasculares

Cancros em diversos orgãos 
(Traqueia, brônquios, cólon e 
reto, entre outros)

Diabetes Mellitus

EM

Doe sangue! Doe vida!
Dia Mundial do Doador de San

gue - 14 de junho

Reunindo condições e sendo elegível para doar sangue 
ser-lhe-á feita a colheita. Serão colhidos cerca de:

Alguns dias após a colheita, recebe o resultado das 
análises, onde, entre outros parâmetros, se indica o grupo 
sanguíneo e o resultado de análises virológicas (HIV, 
HEPATITE B e C, despiste de sífilis (VDRL)).

4 meses depois de colonoscopoia ou endoscopia;

4 meses após colocação de piercing e/ou tatuagem 
(pinturas, stencilling e uso de transfers);

14 dias após alta médica depois de ter tido Covid 19, fim 
dos sintomas ou conclusão do tratamento;

14 dias após contacto com caso positivo de Covid 19;

7 dias após vacinação para Covid 19.

Foi sujeito/a a transplante de tecidos;

For diabético/a insulinodependente (injetável);

Recebeu transfusão sanguínea após 1980 (risco de 
transmissão da “doença das vacas loucas”- 
Creutzfeldt-Jakob;

Tem ou teve doença oncológica;

Tem ou teve hábitos de consumo passado ou atual de 
drogas ilegais injetáveis;

Tem história pessoal de Hepatite B ou C;

Tem teste HIV+.

INSCRIÇÃO QUESTIONÁRIO 
MÉDICO 

CONFIDENCIAL

MEDIÇÃO DA TENSÃO 
ARTERIAL

ANÁLISE DOS NÍVEIS 
DE HEMOGLOBINA

MEDIÇÃO DO PESO

18 - 65 ANOS (SE FOR 
PRIMEIRA DÁVIDA SERÁ 

ATÉ AOS 60 ANOS) 

PESO SUPERIOR 
A 50KG

TER UMA VIDA 
SAUDÁVEL

NÃO TER COMPORTAMENTOS 
DE RISCO

COLHEITA DE 
SANGUE PARA 

ANÁLISE

Consultar o site do Instituto Português do Sangue, para 
mais informações relativas a outros locais de colheitas.

ADASCA CHUC

Colheitas no Posto Fixo 
(Mercado de Santiago)

4ª e 6ª (15h-19:30h)

234095331 | 964470432

geral@adasca.pt

www.sns24.gov.pt
Posso dar sangue? | SNS24
Doação de sangue | SNS24
Instituto português do Sangue e da Transplantação, IP – SNS

3 3

corresponde a
Pode repetir a dávida de

do sangue total

2H

que o 
organismo 

recupera em 
cerca de

450ML
de sangue

a dáv
id

a 
du

ra

 cerca de 10 m
in

dsangue@chuc.min-saude.pt

239400546

Colheitas nos Blocos de Celas

2ª a 6ª (9h-13h e 14h-18:30h) 
Sábados, Domingos e 
Feriados (9h-13h e 14h-16h)

MESES
EM4 4

MESES
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Nº OF CONSULTATIONS AT WORK

Within the scope of occupational health services, health examinations are provided to evaluate 
the worker’s aptitude to carry out his/her activities:

Admission exams: at the beginning of functions;

Periodic examinations: every 2 years or annually for minors or those over 50 years of 
age;

Occasional examinations: in case of changes and/or at the worker’s or doctor’s request.

The observation of factors that influence the safety and health of workers, such as the 
analysis of activities and material components (machinery, equipment, and products), 
ensures, through medical surveillance, the monitoring of employees’ health.

OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES 

ADMISSION EXAMS

AFTER ILLNESS

PERIODIC EXAMS

AFTER INJURY

OCCASIONAL EXAMS

35

7

34

123

1

45

11

51

111

2

2020 - 2021
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The performance of RODI’s Safety Management System, certified by ISO 45001:2018, is 
evaluated through various indicators however, the frequency and severity indexes are the 
most representative of the activity since they take into account the number of accidents 
and the accidents and days lost per occupational accident.

ACCIDENT RATES

FREQUENCY RATES 

SEVERITY INDICES

No. of work 

accidents*1,000,000/

number of hours 

actually worked

Number of days lost due to 

accident or occupational 

disease*1,000,000/number 

of hours actually worked

Permanent 

Employees

Temporary 

Employees

31 35,4

99,6 93,8

347,8 414,4

896,4 944,9

Permanent 

Employees

Temporary 

Employees

2020

2020

2021

2021
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RODI seeks to value and create relationships of integrity, respect, and transparency with all our stake-
holders. That is why, every year, we define actions to generate a positive social impact, enabling us to 
foster the transformation of the community in which we operate.

Donation of medical supplies related to Covid-19 - INEM;

Donation of Electrical Waste;

Collection of food goods - CASD SC;

Collection of goods - APPACDM Aveiro;

Support to various teams, athletes and sports - Iron Brothers Project; Grupo Desportivo Eixense; 
Recreio Desportivo de Águeda;

Support for cultural initiatives - Quinta do Picado Music School; D’Orfeu Culture Association.

2.4.3 Community
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TOTAL CONSUMPTION

Electric Energy

Considering the energy 

consumed from the 

grid and produced 

in the installation of 

photovoltaic panels.

*

35
39

 M
W

h*

4
20

3 
M

W
h*

35
82

 M
W

h

41
4

5 
M

W
h

8348
MWh

Total Energy

Natural Gas

7121 
MWh

2.5Environmental 
Dimension

Energy efficiency is one of the main focuses of control, which results in a constant search for alternatives 
and consequent management aimed at reducing CO2 emissions. 

In 2020, RODI installed 1836 photovoltaic panels, whose production represented 20% of the total 
consumption of electrical energy in the domestic business unit in 2021.

RODI is environmentally certified to ISO 14001: 2015 and has an environmental management plan in 
which it develops several initiatives to improve its environmental performance and reduce the impact 
of its activity. Currently, the main areas of control are energy consumption, water consumption, effluent 
discharge, and waste production.

2.5.1 Energy consumption

2020 2021
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SPECIFIC CONSUMPTION

ENERGY CONSUMPTION BY ACTIVITY

CONSUMPTION IN TOE’S

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Electric Energy

Electric Energy

Total Energy

Total Energy

Cycling

Cycling Domestic

Cycling Domestic

Cycling Domestic

Domestic

Natural Gas

Natural Gas

394

11
24

 M
W

h

1,28
MWh

10,84
MWh

1,14
MWh

11,7
MWh

24
15

 M
W

h

15
92

 M
W

h

13
59

 M
W

h

23
29

 M
W

h

28
4

4
 M

W
h

18
16

 M
W

h

19
90

 M
W

h

540 471 628

1,2
6 

K
W

h
/u

n

1,1
6 

K
W

h
/u

n

1,2
8 

K
W

h
/u

n

1,1
4

 K
W

h
/u

n

2,30
KWh/un

2,54 
KWh/un
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Cycling Cycling DomesticDomestic

GREENHOUSE GAS EMISSIONS

2020

2020EMISSIONS

2021

2021

Direct Emissions

Specific Emissions

Indirect Emissions

Energy Rationalisation Plans (ERPn) have been approved for both business units, for the period 2020-
2028, which foresee several measures to contain/minimise and control energy consumption.

With the commitment to fight climate change, RODI identifies and monitors greenhouse gas emissions 
(GHG) associated with manufacturing processes. In this sense, we consider direct emissions resulting 
from the use of fossil fuels for energy production (natural gas consumption) and indirect emissions are 
those related to the consumption of electricity. The calculation of direct and indirect emissions is done 
based on the information reported by the suppliers Note that we do not consider emissions resulting 
from the use of fossil fuels in service vehicles or any associated transport.

CO2 direct emissions (natural gas consumption) 
(tCO2e)

CO2 total emissions (tCO2e)

CO2 indirect emissions (energy consumption) 
(tCO2e)

Specific emissions (kg CO2e/un)

2.5.2 Greenhouse gas 
emissions

36
9,

22
 t

C
O

2e

29
5,

41
 t

C
O

2e

43
1,9

8 
tC

O
2e

33
6,

84
 t

C
O

2e

35
9,

68
 t

C
O

2e

37
3,

76
 t

C
O

2e

0,24
kg CO2/un

1,81
kg CO2/un

0,24
kg CO2/un

2,31
kg CO2/un

21
8,

67
 t

C
O

2e

665 769

592 945

1257 1713

0,45 0,47

NOTE 

No account is taken 

of emissions with 

associated service 

vehicles or other 

transport or other 

associated transport.

NOTE

Emissions with fuel 

associated with service 

vehicles or other 

associated transport are 

not considered.

58
4

,8
3 

tC
O

2e
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Over the last few years, some other measures have been taken to improve the energy efficiency of the 
company, such as changing the roofing to favour natural light and thermal comfort, and through the 
replacement of the existing light fittings with others with lower consumption levels.

ENERGY GENERATED BY 
PHOTOVOLTAIC PANELS*

TCO2 EMISSIONS AVOIDED

2020

2021

P
h
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RODI has an industrial wastewater treatment plant and the treated effluent is routed to the network, 
under a contract with the water management entity (ADRA) that establishes the periodicity analysis 
as well as the control parameters.

2020TREATED WATER 2021

Treated water (m3)

Specific emissions of treated effluent (l/un)

12862 10355

4,59 2,85

WATER CONSUMPTION BY UNIT

2020 2021

Total water 

consumption

Specific water 

consumption

20,95
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22.5.3 Water consumption

Water consumption is an important factor in the production process, and because of the environmental 
impact it represents, is monitored and controlled through the installation of meters at the extraction 
and consumption points.

Surface treatment lines are the main contributors to water consumption. RODI has been working 
to optimize its consumption through a standardization/optimization of the process. In terms of total 
consumption, in 2021 there was a decrease of 32% as well as a decrease in specific consumption. In the 
cycling production unit, the decrease in specific consumption is more significant, with a saving of 1.74 
l per unit produced when compared with 2020.

2020WATER CONSUMPTION 2021

Total water consumption (m3)

Specific water consumption (l/un)

17377 15283

6,2 4,2

3,89
l/un 2,15

l/un

20,95
l/un

21,43
l/un

Cycling Cycling DomesticDomestic

94
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 m
3

69
41

 m
3

79
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3
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In the field of waste management, RODI’s main objectives are to increase the recovery rate and 
reduce the production of hazardous waste.

Since the year 2018, the waste recovery rate has increased by 4%.

In 2020, we began implementing the supply of reusable industrial wipes based on the reuse principle, 
thus increasing their life span and resulting in the reduction of hazardous waste. 

During these two years, optimizations have been made according to production needs, therefore 
extending the use of these clothes to other activities.

2020 2021

Waste produced (t)

Hazardous waste (t)

Non-hazardous waste (t)

Recovered waste (t)

Discarded waste (t)

Valorisation rate (%)

Specific waste production (Kg/un)

705

40

665

678

26

96%

0,25

94

6

2018 2019 2020 2021

3 4 2%

97 96
98%

837

34

803

819

18

98%

0,23

VALORISATION RATE

Valorisation

Elimination

2.5.4 Waste management 
Su

st
ai

n
ab

ili
ty

 R
ep

or
t 

 2
0

20
 - 

20
21



Scrap metal is the waste with the greatest expression in the total quantity of waste produced at RODI. 
Strategies are expected to be implemented to reduce the quantity produced.

3% 5%6% 7%

9% 4%

15% 16%

67% 68%

WASTE PRODUCED BY UNIT

Hazardous waste

Undifferentiated

Cardboard

Plastic

Metal scrap

Hazardous waste

Specific production 

of waste

Non-hazardous 

waste

4
4

,0
6 

t

19
,8

3 
t

24
,16

 t

10
 t

24
5,

3 
t

41
4

,6
4

 t

27
7,

24
 t

52
5,

47
 t

TYPE OF WASTE
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2020

2021
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