A sua proteção
auditiva ajusta-se
às suas necessidades?
A partir de 2016, o Ruído Nocivo será oficialmente
reconhecido como um risco irreversível para a saúde
no âmbito da nova Regulamentação sobre EPI*.

*(EU) 2016/425

A sua proteção auditiva ajusta-se às
suas necessidades?
O ruído nocivo é um dos 3
principais perigos para a saúde no
local de trabalho. A partir de 2016,
o ruído nocivo será oficialmente
reconhecido como um risco irreversível
para a saúde no âmbito da nova
Regulamentação sobre EPI. Isso coloca
a proteção auditiva no mesmo nível
de categorização de alto risco que
a proteção respiratória e a proteção
contra quedas.

Como vai afectar esta
mudança de categorização?
Ao fornecedor de produtos de proteção
auditiva

Os fabricantes de produtos de proteção auditiva estarão
sujeitos a procedimentos de controlo de qualidade mais
rigorosos e contínuos, incluindo o controlo de qualidade
dos produtos ou a garantia de qualidade a todo o local de
fabrico. Além disso, será aplicada uma nova marca CE a
todas as embalagens e produtos (quando exequível).

Ao utilizador de produtos de proteção
auditiva

A proteção contra o ruído nocivo tem de ser levada a
sério e é essencial uma seleção adequada do produto
e a sua correta utilização. A nova Regulamentação
reconhece-o e irá proporcionar uma confiança acrescida
aos utilizadores de que os produtos que utilizam são
capazes de proporcionar uma proteção segura.

Enquanto Responsável pela Segurança o
que tem de fazer?

• Terá de assegurar-se que compra os produtos de
proteção auditiva a um fabricante que cumpra a nova
Regulamentação, quando se tornar obrigatória em
2019
• A formação dos trabalhadores quanto à
correcta seleção do equipamento de proteção
individual já constitui um requisito essencial da
Diretiva 89/656/CEE sobre utilizadores de EPI

O que acontece e quando

Março de 2016

Março de 2018

• Publicação da nova Regulamentação no
Jornal Oficial da União Europeia e adoção
pelos organismos membros

• Tanto os produtos que cumprem a anterior
Diretiva sobre EPI como os que cumprem
a nova Regulamentação sobre EPI podem
ser colocados no mercado

• Laboratórios de ensaios, Organismos
Notificados e Fabricantes começam a
familiarizar-se com a nova Regulamentação

(período de transição)

A 3M está aqui
para o ajudar
A 3M tem uma equipa dedicada de
especialistas em audição, tanto a nível
técnico como regulamentar, em toda
a Europa.

Na 3M, os nossos processos de fabrico já funcionam
com base nos princípios de monitorização de qualidade
mais rigorosos exigidos pela nova Regulamentação, e a
nossa equipa de especialistas participa ativamente em
muitos Comités de Normas Europeias CEN bem como
em associações comerciais tais como a Federação
Europeia de Segurança.

A 3M pode ajudá-lo a responder às
necessidades básicas de formação.

A 3M tem mais de 50 anos de experiência
no desenvolvimento de produtos
inovadores para proteção auditiva.
Na 3M, reconhecemos a importância de disponibilizar
o nível adequado de apoio aos nossos clientes. Quer
seja a ajudá-lo a escolher os produtos indicados para
determinados perigos e ambientes de trabalho ou
a ajudá-lo a manter-se atualizado relativamente às
alterações legislativas e às implicações para o seu
local de trabalho.

Tal como qualquer equipamento de proteção individual
utilizado em ambientes de alto risco, tem de ter absoluta
confiança que escolheu a proteção auditiva adequada,
ajustada às necessidades do seu local de trabalho. A 3M
pode ajudar. Disponibilizamos uma
gama de serviços de formação incluindo:
•
•
•
•
•
•

Apresentações
Seminários
Demonstrações presenciais
Vídeos para formação de utilizadores
Seminários via Web (webinários)
Provas de ajuste

Março de 2019

(período de implementação)
• Os Organismos Notificados podem certificar
os produtos com base na nova Regulamentação

• A nova Regulamentação EPI está
totalmente implementada

• Os fabricantes podem aplicar a marca
CE e colocar no mercado produtos que
cumpram a nova Regulamentação

• Os novos produtos colocados no mercado
terão de cumprir a nova Regulamentação

Saiba mais:

Webinários e seminários «A
sua proteção auditiva
ajusta-se às suas
necessidades?»
A 3M oferece-lhe a oportunidade de conhecer mais
em detalhe a nova Regulamentação e o modo como irá
afetar o seu local de trabalho. Estamos a organizar uma
série de webinários e seminários em
toda a Europa durante 2016.

Incluindo:
• Introdução à nova Regulamentação sobre EPI
• Demonstração do Sistema de Validação
3M™ E-A-Rfit™
• Participação gratuita

Como reservar
o seu lugar
Visite

www.3m.pt/proteccao/Cat3
Ou contacte o seu
representante 3M local.

Departamento de Proteção Pessoal
3MPortugal, Lda.
Edificio Office oriente, Rua do Mar da
China, N.3 Piso A
1990-138 Lisboa
Telefone: 213134513
Ohes.pt@mmm.com
www.3M.pt/proteccao
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