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Contexto


Movimento internacional para a interdição
–
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95ª Conferência da OIT (2006): Resolução sobre o
amianto

Declaração de Dresden (2003); Beijing (2004)
Dec. Lei n.º 101/2005: proibição no mercado
Campanha Europeia (2006): “o amianto mata”
Dec. Lei n.º 266/2007: prescrições mínimas
SST
Perceção pública da perigosidade…

OIT
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Conferência Europeia sobre o Amianto
 Declaração

de Dresden 2003 – Proteção dos
trabalhadores contra o risco de exposição ao amianto –
Medidas a adoptar:
 Elaborar orientações em matéria de boas práticas;
 Lançar uma Campanha Europeia
 Desenvolver todo um conjunto de ações com vista à
eliminação do risco de exposição ao amianto, por
meio da divulgação de informação e troca de
experiências.
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Campanha Amianto – Portugal 2006

Campanha Amianto – Portugal 2006

Comunicação social
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Estrutura do quadro legal
fundamental


“Exigências essenciais” para a colocação no mercado de substâncias
e preparações perigosas - Dec. Lei n.º 101/2005, 23-6 Proíbe a colocação no mercado e a
utilização de todos os tipos de amianto ou materiais que o contenham



“Prescrições mínimas” de segurança e saúde no trabalho
–

–
–



Dec. Lei nº 301/2000, 18-11 (agentes cancerígenos ou mutagénicos)
Dec. Lei n.º 24/2012 06-02, com a alteração do DL 88/2015, de 23/05 (agentes químicos)
Dec. Lei n.º 266/2007, 24-7 (amianto)

Reparação de doenças profissionais Dec. Lei n.º 352/2007, de 23/10 (Tabela
Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais)
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Outros diplomas:
– Resíduos e transporte (Portaria n.º 40/2014, 17-02)
– Diversos (Lei n.º 02/2011, 09/02 – Remoção edifícios públicos; Lei 63/2018, de 10/10))
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Estrutura do quadro legal
fundamental: DL 266/2007
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Avaliação inicial dos riscos (art.º 6.º, 8.º)
Dados de contexto legal (art.º 10.º) :
– Presunção da existência de amianto em caso de dúvida
– Obrigação de recolha de informação (proprietário do edifício,
fabricante ...)
Medição da concentração das fibras respiráveis de amianto no
ar (art.º 8.º)
Informação e consulta dos trabalhadores (art.º 17.º, 18.º)
Perspetiva da ação subsequente
Registo e arquivo (art.º 21.º, 22.º)
– 40 anos após o termo da exposição

OsTÍTULO
processos
deAPRESENTAÇÃO
tomada de decisão…
DA
• Processo de decisão sobre materiais contendo
amianto
SIM

.

• Está em boas condições

NÃO

SIM

• Pode ser reparado com facilidade

Não

• Acessibilidade fácil, logo passível de sofrer danos

SIM

Não

• Com danos que não podem ser considerados menores ou
superficiais

SIM

Não

• Com danos generalizados (que inviabilizam o
confinamento das partes danificadas)

SIM

• Presta-se à selagem ou ao confinamento

NÃO

SIM

NÂO

Proteger o material
(Ex.:Selagem e/ou encapsulamento)

Controlá-lo
Geri-lo

Remover

DA
OsTÍTULO
processos
deAPRESENTAÇÃO
tomada de decisão…
Trabalhos notificáveis (art.º 3.º/art.º 1.º)
•
•
•
•
•
•

Demolição;
Desmontagem de máquinas ou ferramentas;
Remoção
Manutenção e reparação
Transporte, tratamento e eliminação de resíduos
Aterros

Trabalhos autorizáveis (art. 11.º e 24.º)
• Demolição
• Remoção

Exposição esporádica e de fraca intensidade
(art.º 23.º)
• Actividades de manutenção descontínua e de curta
duração – materiais não friáveis;
• Remoção sem deterioração de materiais não degradados;
• Encapsulamento e revestimento de MCA;
• Vigilância e controlo da qualidade do ar e recolha amostras

Os processos de tomada de decisão…
TÍTULOTrabalhos
DA APRESENTAÇÃO
notificáveis
As atividades no exercício das quais os trabalhadores estão ou
podem estar expostos a poeiras de amianto ou de MCA são objeto
de notificação obrigatória à ACT, pelo menos 30 dias antes do
início dos trabalhos ou atividades.
A notificação deve conter os seguintes elementos:
•Identificação do local de trabalho onde se vai desenvolver a atividade;
•Tipo e quantidade de amianto utilizado ou manipulado;
•Identificação da atividade e dos processos aplicados;
•Número de trabalhadores envolvidos;
•Data do início dos trabalhos e sua duração;
•Medidas preventivas a aplicar para limitar a exposição dos trabalhadores às
poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto;
•Identificação da empresa responsável pelas atividades, no caso de ser
contratada para o efeito.

Os processos de tomada de decisão…
Trabalhos autorizáveis
TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

1ª fase: Receção e conferência
2ª fase: Apreciação do mérito
3ª fase: Decisão final

T

Os processos de tomada de decisão…
Exposição
esporádica e de fraca intensidade
TÍTULO
DA APRESENTAÇÃO

Trabalhos:
- Atividades de manutenção
descontínua com materiais
não friáveis;
- Remoção sem
deterioração; de materiais
não degradados,
- Encapsulamento e
revestimento de MCA em
bom estado;
- Vigilância e controlo da
qualidade do ar

Avaliação
riscos
demonstre
claramente
que o VLE não
é excedido

Exposição
esporádica e
de fraca
intensidade

Não se torna necessário:
Notificar a ACT (Art.º 3.º)
• Solicitar autorização à ACT
(Art.º11 e 24º)
Realizar vigilância da saúde em
cumprimento dos art. 19.º e
20.º

AR – Determinação:
• Natureza;
•Grau;
•Tempo de exposição

• Organizar e conservar
registos e arquivos de acordo
com os art.º 21.º e 22.º

Obrigações: Assegurar todas as medidas de avaliação e
controlo de riscos previstas no DL 266/2007.

Em síntese…

Tipo de trabalho

Notificação
obrigatória

Autorização
prévia

Remoção e demolição de
amianto ou MCA

sim

sim

Outras atividades com
exposição a poeiras ou
MCA

sim

não

Exposição esporádica e
de fraca intensidade

não

não
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Em síntese…
Controlo inspectivo

Autorização de trabalhos

- Feito no local de trabalho
- Avalia as condições de
execução do trabalho
- Regras procedimentais
de referência:

- Feito nos serviços
- Avalia competências
para execução do trabalho
- Regras procedimentais
de referência:

Conv. 81, DL n.º 102/2000
 Contra-ordenações


DL n.º 266/2007
 CPA


- Instrumentos principais:
Not. tomada de medidas,
auto notícia, suspensão de
trabalhos…


- Instrumentos principais:
Requerimento
 Audiência previa
 Deferimento, indeferimento
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