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Dedicamos este número a uma problemática bastan-

te atual e polémica - o amianto - um tema que tem 

registado uma significativa visibilidade pública, pela 

contestação e sinalização de edifícios públicos com 

amianto.  

De registar que em Portugal, o amianto foi largamen-

te utilizado como material de construção ao longo 

das décadas de 70 e 80 do século passado, pelo 

que é certo existirem inúmeros edifícios onde o 

amianto está presente, incluindo escolas, instala-

ções governamentais e outros edifícios e equipa-

mentos públicos, muitos dos quais ainda não foram 

devidamente identificados e sinalizados. 

Tendo em vista a necessidade urgente de resol-

ver este problema, a Assembleia da República 

emitiu pelo menos duas Resoluções, a última das 

quais –  a Resolução da Assembleia da República 

nº 24/2003, de 2 de Abril –  recomenda ao Governo 

que proceda, no prazo máximo de um ano, à inven-

tariação de todos os edifícios públicos que conte-

nham amianto na sua construção, elabore uma lista-

gem desses edifícios e posteriormente assegure a 

remoção dos materiais nocivos e, ainda, que subme-

ta os trabalhadores e utilizadores frequentes dos 

edifícios em causa a vigilância epidemiológica ativa. 

A UGT continua à espera que esta listagem seja 

efetuada. 

Mas o que é o amianto? Quais os riscos da exposi-

ção para a saúde?  
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Segundo os dados publicados no Site da ACT perderam a vida, no decorrer deste ano,  

vida  34 Trabalhadores.  

 

Nota: As estatísticas sobre acidentes de trabalho, aqui apresentadas, referem-se apenas aos aci-

dentes de trabalho mortais objeto de ação inspetiva no âmbito da atuação da ACT. 

 

Ultima Atualização Estatística: 7 de maio de 2014.  
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Aceda ao nosso Blog em: 

http://sst-ugt.blogspot.pt/ 

Tipo de acidente 2014 

Nas instalações 26 

In itinere 4 

Em viagem, transporte 
ou circulação 

4 

Total 34 

Nota:  

Não se encontram contemplados os 

trabalhadores que morrem poste-

riormente no hospital, bem como 

os trabalhadores que perdem a vida 

em deslocações, sendo estes últi-

mos contabilizados nas estatísticas 

dos acidentes de viação. 
 

http://sst-ugt.blogspot.pt/
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tvfybumo86mnmM&tbnid=TJFWsrdDR2jrCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbestrabalho.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fmaquinas-agricolas-travar-os-acidentes.html&ei=R7P0UoueIYWk0QWq9YCQCw&
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1—O que é o amianto? 

 

O Amianto ou asbestos é a designação comum para uma variedade fibrosa de 6 silicatos 

minerais naturais (ferro e magnésio): actinolite, crisótilo, crocidolite, antofilite, amosite e tremo-

lite. 

 

2—Que tipos de amianto existem?  

 

Os diferentes tipos de amianto podem ser agrupados em duas famílias: 

 

 Anfíbolas: Crocidolite (amianto azul), amosite (amianto castanho), antofilite, actinolite e tre-

molite;  

 Serpentinas: Crisótilo (amianto branco). 

 

3—Onde se utilizou o amianto, no passado? 

 

O amianto foi largamente utilizado, principalmente na indústria da construção, devido às suas 

propriedades de incombustibilidade, elasticidade, resistência mecânica, isolamento térmico e 

acústico. Estes diferentes tipos de amianto encontram-se numa ampla gama de produtos e 

materiais, de que são exemplos: 

 Materiais de isolamento térmico, de baixa densidade em portas corta-fogo e painéis de 

divisórias; 

 Revestimentos de tetos falsos e pavimentos; 

 Misturas com gesso, argamassas e estuques; 

 Elementos pré-fabricados constituídos por fibrocimento; 

 Têxteis, papéis e cartão à prova de fogo; 

 Discos de embraiagem e calços dos travões; 

 Fibrocimento, em telhas e canalizações; 

 Materiais de isolamento elétrico; 

 Impermeabilidade de coberturas e caleiras; 

 Equipamentos de proteção individual contra o fogo ou altas temperaturas. 

 Continuação... 



4—Qual a diferença entre material friável e não friável? 

Material friável é o que se desagrega naturalmente ou é facilmente pulverizado ou 

reduzido a pó, isto é, apresenta uma matriz de ligação fraca, sendo maior o risco de 

exposição. Os materiais contendo amianto classificados de não friáveis apresentam 

uma ligação forte e uma pequena proporção de fibras, sendo o risco de exposição 

menor. 

Alguns materiais não friáveis podem tornar-se friáveis se forem danificados ou se 

degradarem. Assim, confirmada a presença de amianto no material o risco será distinto 

consoante se trate de:  

- grande probabilidade de libertação de fibras para o ar ambiente- ris-

co elevado;  

- baixa probabilidade de libertação de fibras para o ar ambiente – 

risco baixo.  

5 —Quando é que há risco de exposição ao amianto? 

Quando as fibras se libertam ocorrendo o perigo da sua inalação. Se houver desgaste 

do material, se as fibras de amianto estiverem fracamente ligadas ao produto ou mate-

rial, o risco de libertação das fibras é maior devido à friabilidade ou ao estado de con-

servação desse produto e/ou material. Se, pelo contrário, as fibras estiverem fortemen-

te ligadas num material não friável, a probabilidade de essas fibras se libertarem será 

menor, sendo consequentemente menor o risco de exposição. 

6—Quais as vias de exposição ao amianto? 

As vias de exposição são a inalação, a ingestão e a cutânea sendo a primeira a princi-

pal responsável pelos danos causados à saúde. 

7—Quais os riscos da exposição a fibras de amianto? 

Todas as variedades de amianto foram classificadas como agentes cancerígenos para 

o ser humano (grupo 1) pela IARC (International Agency for Research on Cancer), sen-

do que os tipos de cancro mais comuns nos indivíduos expostos são o mesotelioma 

(cancro da pleura) e o cancro do pulmão. Relativamente ao cancro gastrointestinal não 

há ainda comprovação científica da sua relação com a exposição ao amianto. A Asbes-

tose é também uma doença provocada pela inalação de poeiras de amianto. 

 

8 - O que significa material com amianto, MCA? 

São materiais que, pela sua função, aspeto ou data de aplicação, podem conter amian-

to. 
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9  - Qual a legislação aplicável? 

 

 

Prescrições mínimas e normas internacionais de segurança e saúde no trabalho 

Decreto Lei n.º 266/2007, de 24 de julho - Proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto 

durante o trabalho 

Decreto Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro - Proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a 

agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho 

Decreto Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro - Proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a riscos 

químicos durante o trabalho 

Convenção n.º 162 da OIT, 1986 - Segurança na utilização do amianto, aprovada para ratificação pela Resolução 

da Assembleia da República n.º 64/98, 2 de dezembro e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 

57/98, 2 de dezembro 

Exigências essenciais para a colocação no mercado de substâncias e preparações perigosas 

Decreto Lei n.º 101/2005, de 23 de junho - Proíbe a colocação no mercado e a utilização de todos os tipos de 

amianto ou de materiais contendo amianto ( MCA )  

 

Transporte de resíduos perigosos 

Decreto Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelo Decreto Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto -Transporte 

terrestre de mercadorias perigosas 

Portaria n.º 335/97, de 16 de maio - Fixa as regras sobre o transporte de resíduos dentro do território nacional 

Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho - Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o 

transporte de resíduos de construção e demolição ( RCD )  

 

Gestão de resíduos de MCA 

Decreto Lei n.º 46/2008, de 12 de março - Regime da gestão de resíduos de construção e demolição  

Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro - Acondicionamento, transporte e gestão de resíduos com MCA 

 

Outros diplomas 

Lei n.º 2/2011, de 9 de fevereiro - Amianto em edifícios públicos 

https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2000/11/267A00/65886593.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1998/12/278A00/66446653.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1998/12/278A00/66446653.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1998/12/278A00/66406640.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1998/12/278A00/66406640.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2005/06/119A00/39373939.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2010/04/08301/0000201972.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16901/0000200473.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1997/05/113B00/24402441.pdf
https://www.dre.pt/pdf1s/2008/06/11100/0340303405.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/03/05100/0156701574.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/03300/0143501442.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/02800/0070600706.pdf
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Nas atividades suscetíveis de exposição a poeiras e fibras de amianto ou de materiais que conte-

nham amianto deve ser avaliado o risco para a segurança e saúde, determinando a natureza, o 

grau e o tempo de exposição, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho. 

Na sequência desta avaliação, e tendo em conta a existência de risco, deve proceder-se à deter-

minação da concentração das fibras de amianto no ar dos locais de trabalho. 

O valor limite de exposição ( VLE ) * para o amianto encontra-se fixado em 0,1 fibra/cm3, medida 

relativamente a uma média ponderada no tempo para um período de 8 horas. 

*Valor Limite de exposição profissional, Art.º 4 do Decreto-Lei nº 266/2007 de 24 de julho. 

11  - A presença de amianto implica a remoção do mesmo? 

Não. Na tomada de decisão deve ser tida em conta a avaliação de riscos, que deve incluir uma 

avaliação do estado de degradação do material, a sua friabilidade, a acessibilidade, a probabilida-

de de contacto, o número de trabalhadores expostos e seu tempo de exposição bem como 

a  determinação da concentração de fibras no ar. 

 

A ser assim, a decisão pode ser: 

 Manter os MCA nas condições em que se encontram, fazendo uma monitorização regular e 

definindo procedimentos  para manutenção e reparação; 

 Encapsular/selar ou confinar os MCA. 

 

12- Quem poderá efetuar a avaliação da exposição a fibras de amianto?  

A Unidade de Ar e Saúde Ocupacional do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge efetua 

amostragens e as análises laboratoriais necessárias às avaliações da exposição a fibras de amian-

to em suspensão no ar, estando os ensaios acreditados pelo IPAC ( Instituto Português de Acredi-

tação ) .  

Cont.  

 

10 - O que fazer se houver suspeição sobre a presença de fibras de amianto em 

suspensão no ar ou de materiais contendo amianto? 

https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
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13 - Em que consiste o encapsulamento e quando deve ser 

utilizado? 

Consiste num revestimento estanque, no local, de um determina-

do elemento construtivo de forma a cobri-lo e isolá-lo impedindo 

assim a libertação das fibras de amianto e a sua inalação.  

 

Estes resíduos terão que ser transportados para aterro de resí-

duos perigosos, de acordo com o Decreto– Lei n.º 183/ 2009, de 

10 de agosto, cumprindo os requisitos do art.º 10 que constam do 

Anexo I do referido diploma. 

 

14 - Quais as medidas de prevenção no caso de haver exposição 

a poeiras e fibras de amianto? 

De acordo com as circunstâncias concretas estas medidas podem ser: 

a )  Redução, ao mínimo possível, do número de trabalhadores expostos ou suscetíveis de estarem 

expostos a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto; 

b )  Processos de trabalho que não produzam poeiras de amianto ou, se isso não for possível, que 

evitem a libertação de poeiras de amianto na atmosfera, nomeadamente por confinamento, exaustão 

localizada ou via húmida e ainda pela utilização de equipamentos de trabalho manuais nas opera-

ções de corte ou perfuração do material contendo amianto; 

c )  Limpeza e manutenção regulares e eficazes das instalações e equipamentos, destinados ao tra-

tamento do amianto; 

d )  Transporte e armazenagem do amianto, dos materiais que libertem poeiras de amianto ou que 

contenham amianto, em embalagens duplas, fechadas, apropriadas e sinalizadas; 

e )  Utilização de equipamento de proteção individual das vias respiratórias, e outros equipamentos 

de proteção individual obrigatórios, como vestuário de trabalho ou de proteção impermeável às poei-

ras de amianto; 

 

 

 

https://www.google.pt/?gws_rd=ssl#q=Decreto%E2%80%93+Lei+n.%C2%BA+183%2F+2009%2C+de+10+de+agosto
https://www.google.pt/?gws_rd=ssl#q=Decreto%E2%80%93+Lei+n.%C2%BA+183%2F+2009%2C+de+10+de+agosto
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 f )  Assegurar regularmente a formação específica adequada, de forma a permitir a aquisição dos 

conhecimentos e competências necessários em matéria de prevenção e de segurança, nomeada-

mente no que respeita a: propriedades do amianto e seus efeitos sobre a saúde, incluindo o efeito 

sinérgico do tabagismo; tipos de produtos ou materiais suspeitos de conter amianto; operações 

que podem provocar exposição a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto e a 

importância das medidas de prevenção na minimização da exposição; práticas profissionais segu-

ras, controlos e equipamentos de proteção; função do equipamento de proteção das vias respirató-

rias, sua seleção e correta utilização bem como limitações do mesmo; procedimentos de emergên-

cia; eliminação dos resíduos e requisitos em matéria de vigilância médica; 

g )  Assegurar informação adequada sobre os riscos para a saúde resultantes de exposição a 

poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto, valor limite de exposição, a obrigato-

riedade da medição da concentração de fibras de amianto  na atmosfera do local de trabalho e 

resultados das mesmas, acompanhadas de explicações adequadas; as medidas de higiene, 

incluindo a necessidade de não fumar; as precauções a tomar no transporte e utilização de equipa-

mentos e de vestuário de trabalho ou de proteção; as medidas especiais adotadas para minimizar 

o risco de exposição a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto; 

h )  Vigilância da 

saúde através da 

realização de exa-

mes de saúde espe-

cíficos para este tipo de situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Proteção  

Deve ser adequada ao Risco 

Continuação na página seguinte….. 

 

Os registos dos exames de saúde efetuados a trabalhadores expostos ao 

amianto, têm que ser conservados durante pelo menos 40 anos após ter 

terminado a exposição dos trabalhadores.  
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15 - Quais as obrigações a cumprir, perante a ACT, para a execução de trabalhos de remoção de 

amianto ou de materiais que o contenham? 

Deverá ser entregue na ACT um requerimento a solicitar a autorização para a realização desses tra-

balhos, sendo que o mesmo deverá vir acompanhado dos elementos indicados no n.º 2 do art. 24.º 

do Decreto-Lei nº 266/2007 de 24 de julho. 

Esse requerimento deverá ser apresentado na ACT, pelo menos, 30 dias antes do início dos traba-

lhos. 

16 - Que trabalhos são de notificação obrigatória à ACT? 

As atividades no exercício das quais os trabalhadores estão ou podem estar expostos a poeiras de 

amianto ou de materiais que contenham amianto são objeto de notificação obrigatória à ACT, pelo 

menos 30 dias antes do início dos trabalhos ou atividades. A notificação deve conter os elementos 

indicados no art.º 3.º do Decreto-Lei nº 266/2007 de 24 de julho. 

17 - Quem é responsável pela avaliação de riscos da exposição ao amianto? 

É da responsabilidade da entidade empregadora proceder à Avaliação de Riscos para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, prevista na Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº 3/2014, de 28 de Janeiro - Regime Jurídico de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho 

( a rt. 15.º )  e prevista na Lei nº 59/2008, de 11 de setembro, que aprova o Regime do Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas, no seu capítulo IV- Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

( a línea b )  do n.º 2 do Art.º 222.º ) , no caso  da entidade empregadora pública. 

Ainda de acordo com o art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho relativo à proteção sani-

tária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho, “ Nas ativida-

des suscetíveis de apresentar risco de exposição a poeiras de amianto ou de materiais que conte-

nham amianto, o empregador avalia o risco para a segurança e saúde dos trabalhadores, determi-

nando a natureza, o grau e o tempo de exposição ” .  

 

18 - É permitida a reutilização de materiais contendo amianto? 

Negativo. De acordo com o número 3 da Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, é proibida a reutili-

zação de MCA, a reciclagem ou outras formas de valorização dos RCDA, sem prejuízo da eventual 

adaptação ao progresso científico e técnico, desde que salvaguardados os efeitos adversos sobre o 

ambiente e a saúde humana.  

https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01900/0055400591.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01900/0055400591.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/09/17600/0652406630.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf


Os RCDA devem ser encaminhados para efeitos devem ser encaminhados para efeitos de elimina-

ção, através da deposição em aterro ou de outros processos ou métodos que se mostrem adequados, 

desde que não sejam potenciais causadores de prejuízos para a saúde humana ou para o ambiente. 

 

19 - A ACT certifica ou licencia empresas para trabalhos que envolvam demolição ou remoção de 

amianto ou de materiais que o contenham? 

Não. A legislação não prevê essa obrigação e por isso a ACT não certifica nem licencia empresas 

que efetuam trabalhos de demolição ou remoção de amianto.  

A legislação prevê a obrigatoriedade de um processo prévio de autorização de trabalhos e de reco-

nhecimento de competências, relativamente a cada trabalho demolição ou remoção de amianto ou 

de materiais que o contenham, que a empresa responsável deve apresentar à ACT. 

Uma vez apreciado de acordo com a legislação( a rtigo 24º do Decreto-Lei nº 266/2007, de 24 de 

Julho )  a ACT emite, no prazo de 30 dias, um documento de autorização desse plano de traba-

lhos, contendo a identificação do requerente e dos trabalhos a realizar, as eventuais condicionan-

tes da sua atribuição, bem como a delimitação temporal da sua validade. Esse documento deve 

ser afixado nos locais onde o trabalho vai ser executado.  

20 - O que é considerada como formação específica adequada para trabalhadores expostos ou 

suscetíveis de estarem expostos a MCA? 

É a formação prevista no art.º16.º do Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho, está abrangida pelo 

regime do Código de Trabalho para a formação contínua*, devendo ser emitido e entregue a cada 

trabalhador documento comprovativo da frequência da respetiva ação formativa, duração, data da 

conclusão e aproveitamento obtido. 

* Ao abrigo da Portaria n.º 474/2010 de 8 de junho, a formação certificada não inserida no Catálo-

go Nacional de Qualificações, deve ser comprovada pela emissão de certificados de formação pro-

fissional emitidos através da plataforma SIGO, conforme disposto no n.º2 do art.º3.º. 

Fonte: Esta informação foi retirada do Site da ACT. 

Saiba Mais.  
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https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
http://www.act.gov.pt/(PT-PT)/CENTROINFORMACAO/DOSSIERSTEMATICOS/Paginas/default.aspx


A Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT) disponibiliza no seu Site, mais de 30 lis-

tas de verificação sobre várias áreas de ativi-

dade profissional, que visam a autoavaliação 

dos riscos profissionais pelos empregadores 

e o apoio a técnicos de prevenção e inspeto-

res do trabalho. 

 

Ao produzir as Listas de Verificação, a ACT pro-

curou abranger várias áreas e setores económi-

cos com destaque para as prescrições mínimas 

de segurança e saúde no trabalho, amianto, tra-

balho com visores, agricultura, pecuária e flores-

tas, entre outras. 

 

Todas as listas de verificação agora tornadas 

públicas, revelam-se como instrumentos de tra-

balho que facilitam a ação dos diferentes atores 

que desenvolvem a promoção da segurança e 

saúde no trabalho, nomeadamente inspetores 

do trabalho, técnicos de segurança, represen-

tantes dos trabalhadores, trabalhadores desig-

nados e empregadores. 

 

O preenchimento das “listas de verificação” per-

mitem-nos saber se as condições de segurança 

e saúde dos locais de trabalho de uma empresa 

ou estabelecimento estão em conformidade, pos-

sibilitando implementar, a curto prazo, algumas 

medidas de prevenção e proteção, sem prejuízo 

de um posterior aprofundamento da situação em 

termos de avaliação de riscos. 

 

Aceda às Listas de Verificação Aqui. 
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Novo relatório analisa o custo dos 

acidentes e problemas de saúde 
relacionados com o trabalho 

 
Um Relatório da EU-OSHA apresenta uma revisão e 

análise de um conjunto selecionado de estudos que 

avaliam os custos decorrentes das condições de segu-

rança e saúde no trabalho (SST) deficientes ou inexis-

tentes. 

 
O relatório centra-se em diferentes categorias de cus-

tos (custos relacionados com produtividade, cuidados 

de saúde e qualidade de vida, custos administrativos e 

relativos a seguro) originados por condições de segu-

rança e saúde no trabalho deficientes. 

 
Inclui igualmente recomendações sobre a forma como 

esses custos devem ser estimados no futuro para 

melhor informar os responsáveis pelas políticas. 

 
Os custos dos acidentes e das doenças profissionais 

podem ser significativos.  

 
Na UE-27, em 2007, 5 580 acidentes no local de traba-

lho resultaram em mortes e 2,9% dos trabalhadores 

sofreram um acidente no trabalho que resultou em 

mais de três dias de ausência. Além disso, cerca de 23 

milhões de pessoas tiveram um problema de saúde 

originado ou agravado pelo trabalho ao longo de um 

período de 12 meses.  

                                        Continuação… 

Listas de Verificação  
 

Estudos 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/ListasVerificacao/Paginas/default.aspx
http://3.bp.blogspot.com/-NV9ieu9kB-8/UqmRVjQZLII/AAAAAAAABPI/V1sOHPnIfH0/s1600/stresse_man-e9a13%5b1%5d.gif
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Não é tarefa fácil efetuar uma estimativa geral dos 

custos que os acidentes e as doenças profissionais 

ocorridos devido a condições de segurança e saú-

de deficientes ou inexistentes representam para 

todas as partes envolvidas,  

 
É fundamental que os decisores políticos tenham 

noção do âmbito e da escala das condições de 

segurança e saúde no trabalho deficientes ou ine-

xistentes para que implementem medidas efetivas 

neste domínio. 

 

 A estimativa de custos foi classificada em 5 

categorias principais, a saber: 
 
 
  Custo de produtividade: relacionados com a per-

da de produção; 

 
  Custos relativos a cuidados de saúde. Custos 

médicos, tanto diretos – produtos farmacêuticos - 

como indiretos – remuneração do tempo do presta-

dor de cuidados; 

 
  Perdas da qualidade de vida: avaliação pecuniá-

ria da perda de qualidade de vida como a associa-

da a dor física e ao sofrimento; 

 
  Custos administrativos: custos relacionados com 

a administração, como por exemplo, o pedido de 

prestações da segurança social ou a elaboração de 

um relatório sobre o acidente de trabalho; 

 
  Custos de seguro: custos relativos aos seguros, 

tais como, pagamentos de indemnizações e pré-

mios de seguro. 

  

 

Aceda ao Relatório Aqui.  
  
Aceda ao Resumo Aqui.  
 

 

 

 

A Portaria 112/2014, de 23 de março,  regula a pres-

tação de cuidados de saúde primários do trabalho 

através dos Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) visando assegurar a promoção e vigilância da 

saúde a grupos de trabalhadores específicos, de 

acordo com o previsto no artigo 76.º da Lei n.º 

102/2009, de 10 de setembro, e suas alterações. 

 

A referida Portaria estabelece, pois, quais os grupos 

de trabalhadores a quem pode ser conferida a assis-

tência de cuidados de saúde primário do traba-

lho através de unidades do Serviço Nacional de 

Saúde, a saber: 

 

 Trabalhador independente; 

 

 Trabalhador agrícola sazonal e a termo; 

 

 Aprendiz ao serviço de um artesão; 

 

 Trabalhador do serviço doméstico; 

 

 Trabalhador da atividade de pesca em embarca-

ção com comprimento inferior a 15 m cujo armador 

não explore mais do que duas embarcações de pesca 

até esse comprimento; 

 

 Trabalhadores de microempresas (menos de 10 

trabalhadores)  que não exerçam atividade de risco 

elevado. 

 

 

 

Legislação 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work
https://osha.europa.eu/pt/publications/reports/executive-summary-estimating-the-cost-of-accidents-and-ill-health-at-work
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Campanha para a Melhoria das Condições 

de Trabalho nas Pescas 
 

Atenta a toda a  problemática do setor das pescas a 

ACT, incluiu no seu plano de atividades para 2014 um 

projeto a desenvolver a nível nacional intitulado P.15 

“ C ampanha de intervenção no meio aquático nas 

pescas e marinha de comércio ”  com estas 

finalidades. consubstanciada numa abordagem 

integrada de vários eixos de intervenção –  uma 

campanha de informação/sensibilização, formação e 

divulgação, bem como de intervenção inspetiva –  e 

abrangente, com vista à melhoria das condições do 

trabalho no setor, que seja capaz de:  

 

a )  Envolver os seus atores principais ( os parceiros 

sociais do setor )  como dinamizadores da mudança;  

b )  Promover a melhoria das condições de trabalho, 

pelo incremento da regularização das relações de 

trabalho;  

c )  Contribuir para a redução da sinistralidade laboral 

e das doenças profissionais designadamente, pela 

introdução da prevenção dos riscos profissionais na 

das tarefas;  

d )  Melhorar a opinião pública em relação ao trabalho 

no setor.  

 

Esta Campanha tem, pois, como objetivo estratégico a 

promoção da melhoria das condições do trabalho no 

setor da pesca.  

 

Este Objetivo estratégico consubstancia-se nos 

seguintes objetivos operacionais:  

 

a )  Combater ( eliminar/reduzir/controlar )  os riscos 

centrais para a segurança e saúde dos trabalhadores 

do setor da pesca com vista à redução da 

sinistralidade laboral e da incidência de doenças 

profissionais, a saber:  

 

 

 

  
 
 

  

 

 
 

  

i. Os riscos de quedas ao mesmo nível a níveis 

diferentes, cortes choques e pancadas;  

ii. Os riscos ergonómicos resultantes do trabalho 

com posturas incorretas e da movimentação 

manual de cargas;  

iii. Os riscos mecânicos associados ao uso de 

máquinas e equipamentos;  

iv. Os riscos físicos ( ruído e vibrações )  asso-

ciados à utilização de equipamentos de trabalho; 

v. Os riscos psicossociais relacionados com as 

interações sociais negativas que o trabalho e a 

sua organização podem encerrar.  

 

b )  Reforçar o nível de cumprimento das prescri-

ções legais relativas quer a relações laborais, 

quer à segurança e saúde no trabalho;  

c )  Promover o reforço da capacidade de inter-

venção dos parceiros sociais e institucionais do 

setor contribuindo para a melhoria dos níveis de 

bem-estar no trabalho;  

d )  Melhorar a capacidade de comunicação e de 

atuação da ACT e as competências dos seus 

profissionais.  

 

Mais se acrescenta que a  FESMAR e o SINDEPES-

CAS - estruturas efetas à UGT -  são Parceiros 

desta Campanha. 

 

Esta Campanha vai decorrer durante o ano de 

2014 e o encerramento está previsto ocorrer no 

início do ano de 2015.  

 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Campanha%20para%20a%20Melhoria%20das%20Condições%20de%20Trabalho%20na%20Pesca/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Campanha%20para%20a%20Melhoria%20das%20Condições%20de%20Trabalho%20na%20Pesca/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Campanha%20para%20a%20Melhoria%20das%20Condições%20de%20Trabalho%20na%20Pesca/Paginas/default.aspx
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f_FAwrVzn7AU8M&tbnid=DNj3yEAt2y9hEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsst-ugt.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fprevenir-os-acidentes-na-agricultura-um.html&ei=DaGhU9-JFYKy7Aa5_ID


◾ Simplificar a legislação em vigor quando 

necessário para eliminar os encargos adminis-

trativos desnecessários, preservando um nível 

elevado de proteção da saúde e segurança dos 

trabalhadores; 

 

◾ Melhorar a prevenção de doenças relaciona-

das ao trabalho, bem como enfrentar os riscos 

existentes e novos como os nanomateriais, tec-

nologia verde e as biotecnologias; 

 

◾ Melhorar a recolha de dados estatísticos 

para ter uma melhor evidência e desenvolvi-

mento de ferramentas de monitoramento; 

 

◾ Reforçar a coordenação com organizações 

internacionais e parceiros com vista à redução  

dos acidentes de trabalho e doenças profissio-

nais e melhorar as condições de trabalho em 

todo o mundo.  

 

Consulte o Documento Aqui. 

 

 

Novo Quadro Estratégico de Segurança e 

Saúde no Trabalho para o período de 2014

-2020.  

 

Importa uma nota preliminar para deixar 

referido que aguardava-se por uma Nova 

Estratégia Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, no entanto a 

Comissão Europeia optou, contra as 

expetativas dos Parceiros Sociais, por 

apresentar um Novo Quadro Estratégico 

de Segurança e Saúde no Trabalho para o 

período 2014—2020.  

 

Assim, a Comissão Europeia publicou 

recentemente um novo quadro estratégico de 

segurança e saúde no trabalho para o 

período de 2014-2020.  

 

Sete Objetivos Estratégicos  

O Quadro Estratégico propõe a enfrentar 

esses desafios com uma série de ações no 

âmbito sete objetivos estratégicos:  

 

◾ Consolidar estratégias nacionais de saúde 

e segurança; 

 

◾ Fornecer apoio prático para pequenas e 

micro empresas para melhor cumprirem as 

normas de saúde e segurança; 

 

◾ Melhorar a aplicação do quadro estratégico 

pelos Estados-Membros, por exemplo, 

através da avaliação do desempenho das 

inspeções do trabalho nacionais; 
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Uma Publicação   

 

Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho da UGT 

Notícias 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=148&newsId=2053&furtherNews=yes

