SEPP
Soluções EPI's e Produtos
de Proteção

Evidência
A 360ELITE, com base na sua experiência de mercado e na
associação de um plano de soluções global, disponibiliza um
leque de soluções de proteção sanitária e desinfeção de locais.
As soluções de proteção sanitária são apresentadas tanto a
nível de produtos para uso de higienização individual, bem
como ao nível de equipamentos de proteção individual (EPIs),
que por si só, complementam todo um plano de operações
devidamente designado.
Os locais devem apresentar índices de higienização elevados
e, por esse motivo, a 360ELITE oferece um leque variado de
soluções de desinfeção ao nível de produtos devidamente
certificados para uso tanto em industria por grosso, industria
refinada, restauração e plataformas de logística.
O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção
do trabalhador, evitando consequências negativas em casos
de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado
para garantir que o profissional não será exposto a doenças
ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de
trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase
ativa de trabalho.
Para que uma empresa possa conhecer todos os
equipamentos de proteção individual que devem ser
fornecidos aos seus funcionários, é necessário elaborar um
estudo dos riscos ocupacionais. Esse tipo de trabalho facilita a
identificação dos perigosos dentro de uma planta industrial,
por exemplo, e ajuda a empresa a reduzi-los ou neutralizá-los.

Os EPI são uma ferramenta útil, mas que deve ser bem
estudada para que a sua ação seja efetivamente preventiva e
não prejudicial ao trabalhador quando a utiliza, quer por pôr
perigo a sua condição, ou por não permitir que execute com
eficiência e conforto a sua tarefa.
Modelo Preventivo
Para além de um estudo prévio, que deve envolver os
trabalhadores na escolha do EPI mais adequado à tarefa a
executar, devem sensibilizar-se os trabalhadores para que se
crie a necessidade de utilização de EPI’s.
Dadas as características específicas de algumas atividades
profissionais, nomeadamente as que acarretam algum índice
de perigosidade, é necessário estabelecer procedimentos de
segurança, para que as tarefas sejam desempenhadas dentro
de parâmetros de segurança para o trabalhador. Nesse
sentido, é necessário fazer desde logo um levantamento dos
fatores que podem contribuir para ocorrências de acidentes.
Após o processo de identificação deste tipo de condições é
importante desenvolver uma análise de riscos, a fim de
posteriormente se estudar a possibilidade de aplicação de
medidas que visam incrementar um maior nível de segurança
no local de trabalho, concretizando a eliminação do risco de
acidente, tornando-o inexistente ou neutralizando-o.
Qualidade das Condições de Trabalho
O sucesso de um sistema produtivo passa pela qualidade das
condições de trabalho que são proporcionadas aos
colaboradores.

Nesta perspetiva, a melhoria da produtividade e da
competitividade das empresas passa, necessariamente, por
uma intervenção, no sentido da melhoria das condições de
trabalho.
Ao tomar medidas junto dos colaboradores, os perigos a que
estes estão expostos durante o seu período de trabalho
derivados de anomalias de Higiene, Segurança e Saúde,
relembram os colaboradores de que para um trabalho feito
em condições é necessário que as condições permitam que o
trabalho se faça.
Com a aquisição deste serviço, a 360 ELITE consegue criar
condições de trabalho seguras, para que todos os
colaboradores das organizações possam executam as suas
tarefas com a devida segurança e qualidade.
Benefício e Vantagens
O uso dos Equipamentos de Proteção Individual não serve
apenas para proteger, mas também para garantir que a
produtividade durante o trabalho não seja atingida.
Por meio de um sistema de diagnóstico de EPI’s, a área de
segurança e saúde no trabalho terá mais autonomia e
assertividade para garantir a integridade física e o controlo do
uso de equipamentos de proteção individual.
Tudo isto se torna essencial, pois quanto mais eficiente for a
estratégia de avaliação da necessidade de EPI’s, menos
acidentes de trabalho ocorrem e menores serão os custos do
empregador em relação à inexistência de EPI’s ou até mesmo
ao seu uso indevido e incorreto.

Equipamentos de
Proteção individual
O que fazemos?
Diagnóstico e Identificação das Anomalias em Sistema de
SST;
Diagnóstico de Causas e Impactos Associados;
Avaliação de Riscos;
Implementação de Estratégia de Aquisição dos EPI´s;
Implementação do Manual de Procedimentos de
Utilização, com base na norma NP-EN ISO45001:2018;
Entrega dos EPI’s aos Colaboradores (luvas, toucas, batas
descartáveis, tapa sapatos automáticos);
Controlo e Auditoria de Equipamentos de Proteção
Individual.

Resultado Esperado?
Status atual do Sistema de SST da empresa;
Relatório do Impacto de Melhorias de SST na Organização;
Enquadramento Financeiro Orçamental;
Incentivo ao Cumprimento do Uso Devido dos EPI’s;
Apoio em Ações de Formação;
Avaliação do Cumprimento da Utilização de EPI’s e do seu
Desgaste;
Controlo do Estado atual do Colaboradores.

Equipamentos de
Proteção individual

Benefício Associado:
Plano Estratégico Preventivo
Aumento da Segurança e Saúde dos Colaboradores da
Empresa;
Colaboradores Satisfeitos e Motivados a Desempenhar as
suas Funções;
Reforço Absoluto no Sistema de Segurança e Saúde no
Trabalho;
Soluções estratégicas ao abrigo da Medicina no Trabalho;
Soluções estratégicas de melhoria de Segurança no
Trabalho;
Soluções estratégicas de potencialização da Saúde no
Trabalho;
Criação de um Ambiente Estável e Seguro na Organização;
Aumentos dos Padrões de Qualidade e Conformidade
Alimentar;
Aumento da Produtividade das Organizações.
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