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Assunto: Projecto de Decreto Leg' Regional — Transp6e para o

ordenamento juridic° da Regiäo Aut6noma dos Agores as Directives n.°s

87/217/CEE, do Conselho, de 19 de Margo de 1987, relative a prevengão e

redugão da poluigao do ambiente provocada pelo amianto, n.° 1999177/CE,

da Comissão, de 26 de Julho de 1999, que adapta, pela sexta vez, o anexo I

da Directive n.° 76176910EE, do Conselho, relative a aproximagão das

disposigOes legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados —

Membros, respeitantes a limitagão da colocaglio no mercado e da

utilizagäo de algumas substancias e preparagOes perigosas (amianto), e

n.° 2003/18/CE, do Parlament° Europeu e do Conselho, de 27 de Margo de

2003, quo altera a Directive 83147710EE do Conselho, de 19 de Setembro

de 1983, relative a protecgtio saniteria dos trabalhadores contra os riscos

de exposigão ao amianto durante o trabalho

0 Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrega a Mesa da Assembleia

Legislative e a Vossa Excelancia, para efeitos de admissao, o Projecto de

Decreto Legislativo Regional — TranspOe para o ordenamento juridic° da Região

AutOnoma dos Acores as Directives n.°s 87/217/GEE, do Conselho, de 19 de

Margo de 1987, relative a prevengdo e a reducao da poluicao do ambiente

provocada pelo amianto, n.° 1999/77/CE, da Comissao, de 26 de Julho de 1999,
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que adapta, pela sexta vez, o anexo I da Directiva n.° 76/769/CEE, do

Conselho, relativa a aproximagao das disposiches legislativas, regulamentares

e administrativas dos Estados — Membros, respeitantes a limitagão da

colocagao no mercado e da utilizagao de algumas substancias e preparagOes

perigosas (amianto), e n.° 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 27 de Margo de 2003, que altera a Directiva 83/477/CEE do Conselho, de 19

de Setembro de 1983, relativa a protecgao sanitaria dos trabalhadores contra os

riscos de exposigao ao amianto durante o trabalho.

Este Projecto de Decreto Legislativo Regional obedece aos requisitos formais

de apresentagao, previstos no artigo 119. 0 do Regimento da Assembleia

Legislativa.

0 signatario da iniciativa, para efeitos de comunicagao da decisao da decisao

de admissao ou rejeigao, é o mesnno que subscreve o presente oficio.

Corn os =Mores cumprimentos, ,JA_ ev-toLt-4-4-1

0 President. do Grupo Pariamentar do Partido Socialist.,
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PROJECT° DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Transpde para o ordenamento jurldico da Regiao Autemorna dos Acores as
Directivas n.° 87/217/CEE, do Conselho, de 19 de Marco de 1987, relativa
prevencdo e a reducdo da poluicdo do ambiente provocada pelo amianto, n.°
1999/77/CE, da Comissdo, de 26 de julho de 1999, que adapta, pela sexta vez, o
anexo 1 da Directiva n.° 76/769/CEE, do Conselho, relativa a aproximacdo das
disposicdes legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados -
Membros, respeitantes d limitacdo da colocacito no mercado e da utilizacdo de
algumas substancias e pleparacees perigosas (amianto), e rt.° 2003118/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Marco de 2003, que altera a
Directiva n.° 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro de 1983, relativa
proteccdo sanitdria dos trabalhadores contra os riscos de exposicdo ao amianto
durante o trabalho

A prevencao e a reducao da poluicao do ambiente assume uma enorme
importância e, nesse contexto, o amianto estä classificado entre os poluentes de
primeira categoria, devido a sua toxicidade e aos efeitos potencialmente graves
sobre a sande humana e o ambiente;

0 amianto é uma fibra mineral cujas propriedades de isolamento têrmico,
incombustibilidade, resistancia e facilidade em ser tecida bem como o seu baixo
custo justificaram a sua utilizacao, ao longo de anos, nos diversos sectores de
actividade, nomeadamente na construcao e proteccao dos edificios, em sistemas
de aquecimento, na proteccao dos navios contra o fogo ou o calor, em placas,
telhas e ladrilhos, no reforco do revestimento de estradas e materials plästicos,
em juntas, calcos de lravees e vestunrio de proteccão contra o calor.

0 amianto constitui um dos principals desafios para a sande pnblica ao nivel
mundial, cujos efeitos surgem, na malaria dos casos, varios anos depois das
situacties de exposicao.

A Directiva n.° 76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho de 1976, estabeleceu o
enquadramento juridico da limitacao da colocacäo no mercado e da utilizacao
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de certas substAncias e preparacOes perigosas, corn o objectivo de salvaguardar a
satide humana e o ambiente. No Ambito desta directiva, a regulamentacao da
comercializacao e utilizacao de amianto e produtos que o contenham foi
iniciada, ern Portugal, corn a publicacao do Decreto-Lei n.° 28/87, de 14 de
Janeiro, que transp6s a Directiva n.° 83/478/CEE, do Conselho, de 19 de
Setembro de 1983, que constitula a quinta alteracAo Aguela Directiva.

Ate 1994, as fibras de amianto mais utilizadas foram a amosile e a crocidolite
(ambas do grupo das anfibolas) e o crisötilo (do grupo das serpentinas), pot
serem aquelas corn maior interesse comercial, e foram-no de forma intensiva,
sendo que enttio, atravês do Decreto-Lei n° 228/94, de 13 de Setembro, foi
proibida ern Portugal a comercializacao e a utilizacão de todos os tipos correntes
de amianto, excepto o crisOtilo, em relacao ao qual foram estabelecidas 15
proibicOes.

A sexta alteracao a Directiva n.° 76/769/CEE, do Conselho, operada pela
Directiva n.° 1999/77/CE, da Comissào, de 26 de Julio de 1999, veio proibir a
utilizacao de qualquer variedade de amianto a partir de 1 de Janeiro de 2005.
Esta Directiva foi transposta para ordenamento juridic° portugués atravês do
Decreto-Lei n.° 101/2005, de 23 de Junho.

Por sua vez, a Directiva 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro de 1983,
alterada pela Directiva n.° 2003/18/CE, do Parlament° Europeu e do Conselho,
de 27 de Marco de 2003, estabeleceu disposicOes relativas a proteccao dos
trabalhadores contra os riscos relacionados corn a exposicao ao amianto durante
o trabalho, enquanto a Directiva n." 84/360/CEE, do Conselho, de 28 de Junho
de 1984, estabeleceu disposicees relativas A luta contra a poluicAo atmosferica
provocada por instalacOes industrials.

A Directiva n.° 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Marco de 2003, veio alterar a Directiva n.° 83/477/CEE, do Conselho, proibindo
a colocacao no mercado e a utilizacao de produtos de amianto ou de produtos
que contenham amianto adicionado intencionalmente. As principais alteracees
respeitam ao Ambito de aplicacao, que passa a abranger os transpoites maritimo
e aereo, a definicao mais precisa do conceito de amianto corn referAncia
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classificacao mineralOgica e ao registo do Chemical Abstract Service (CAS), a
limitacao e proibicao das actividades que implicam exposicao ao amianto,
designadamente a extraccao do mesmo, o fabrico e a transformacao de produtos
de amianto ou que contenham amianto deliberadamente acrescentado, ao
reforco das medidas de prevencao e proteccao, a reducao do valor limite de
exposicao, a metodologia da recolha de amostras e da contagem das fibras para
a medicao do teor do amianto no ar, a formacao especifica dos trabalhadores
expostos ao amianto e ao reconhecimento de competencias das empresas que
intervenham nos trabalhos de remocao e demolicao.

A Directiva n.° 2003/18/CE, do Parlament° Europeu e do Conselho, foi
transposta pan o direito portugués atravas do Decreto-Lei n.° 266/2007, de 24
de Julho.

Nao obstante continuar a ser permitida a utilizacao de produtos que contenham
amianto e que ja se encontrem instalados ou em servico, ate a data da sua
destruicao ou fim de vida Wit, a presente iniciativa obriga a remocao do amianto
em equipamentos escolares, incluindo creches e jardins-de-infancia, em tares de
idosos e residências assistidas, e em equipamentos de saade e desportivos, a
qual deve iniciar-se no prazo maximo de um ano.

Importa efectuar a caracterizacao da realidade da Regiao Autanoma dos Acores
que permita a adequada avaliacao dos riscos a exposicao do amianto e a tomada
de medidas politicas e legislativas visando a prevencao e a reducao desses
riscos, o que se alcanca pela obrigacao imposta ao Govern° Regional e as
autarquias locais na Regiao de efectuarem e manterem actualizado urn
inventario das instalacOes, estruturas, edificios ou equipamentos, pablicos e
privados, que incorporem produtos contendo amianto.

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposicOes
conjugadas dos artigos 40.° e 57.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao
Aut6noma dos Acores e dos artgos 114.° e seguintes do Regiment° da
Assembleia Legislativa, apresenta o seguinte:
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PROJECTO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Artigo 1.°
Object° e Ambito

1. 0 presente diploma transpde para o ordenamento juridico da Regfao
AutOnoma dos Acores as Directivas n.° 87/217/CEE, do Conselho, de 19 de
Marco de 1987, relativa a prevencao e a reducâo da poluicao do ambiente
provocada pelo amianto, ri.° 1999/77/CE, da Comissão, de 26 de Julho de
1999, que adapta, pela sexta vez, o anexo I da Directiva n.° 76/ 769/CEE, do
Conselho, relativa a aproximacão das disposicOes legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados - Membros, respeitantes
limitacao da colocacao no mercado e da utilizacao de algumas substâncias e
preparacOes perigosas (amianto), e it° 2003/18/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de Marco de 2003, que altera a Directiva n.°
83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro de 1983, relativa a proteccao
sanitaria dos trabalhadores contra os riscos de exposicao ao amianto
durante o trabalho.

2. 0 presente diploma estabelece medidas que visam reduzir e evitar a
poluicao pelo amianto e proteger a sande humana e o ambiente.

Artigo 2.°
Definicties

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) "Amianto": os seguintes silicatos fibrosos, referenciados de acordo com o
warner° de registo do Chemical Abstract Service (CAS):

i) Amianto actinolite, n.° 77536-66-4 do CAS;

ii) Amianto antofilite, n.° 77536-67-5 do CAS;

iii) Amiartto grunerite ou amosite, n.° 12172-73-5 do CM;

iv) Amianto tremolite, n.° 77536-68-6 do CAS;
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v) Cris(Milo, n.° 12001-29-5 do CAS;

vi) Crocidolite, n.° 12001-28-4 do CAS;

b) "Amianto bruto": o produto obtido a partir da transformacao primaria do
minerio de amianto;

c) "Utilizacao do amianto": as acfividades que envolvem a producao e
manuseamento de amianto bruto, bem como o fabric() e acabamento de
produtos a base de amianto bruto;

d) "Fibras respiraveis de amianto": as fibras corn comprimento superior a 5
pm e diametro inferior a 3 pm, cuja relacao entre o comprimento e o
diameho seja superior a 3:1;

e) "Poeiras de amianto": as parficulas de amianto em suspensao no ar ou
depositadas mas susceptiveis de ficarem em suspensao no ar;

J) "Trabalhador exposto": qualquer trabalhador que desenvolva uma
actividade susceptive! de apresentar risco de exposicao a poeiras de
amianto ou de manuseamento de materiais que contenham amianto;

"Valor !inane de exposicao": o valor de concentracao de fibras respiraveis
de amianto, medido ou calculado, relativamente a uma media ponderada
no tempo, para um period() diario de oito horas.

Artigo
Utilizacao e comercializacao

1. E proibida a utilizacao do amianto e a colocacao no mercado e utilizacao de
produtos que contenham amianto adicionado intencionalmente, salvo o
disposto nos nfuneros seguintes.

2. A utilizacao de produtos que contenham amianto e que ja se encontrem
instalados ou em servico a data de entrada em vigor do presente diploma
continua a ser permitida ate a data da sua destruicao ou fim de vida
coin excepcao dos equipamentos escolares, incluindo creches e jardins-de-
infancia, dos lares de idosos e residencias assistidas e dos equipamentos de
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satcle e desportivos, cuja remocao deve iniciar-se no prazo maxim° de um
ano, contado da data da entrada em vigor do presente diploma.

3. No que respeita ao crisefilo, 6 permifida a colocacao no mercado e utilizacao
dos diafragmas destinados a instalacOes de electrOlise ja existentes ate que
estes again o fim da sua vida 6111 ou ate que passem a estar disponiveis
substitutos adequados que nao contenham amianto, consoante a data que
for anterior.

4. E permitida a colocacao no mercado e utilizacao dos produtos que
contenham cris6tilo se eles ou a sua embalagem ostentarem urn rntulo
conforme corn as disposicees relativas a classificacao, embalagem ou
rotulagem de substancias e preparacOes perigosas.

Artigo 4.°
Inventariacao

1. 0 Governo Regional, atraves do departamento coin competéncia em materia
de ambiente, devem efectuar, no prazo de um ano, e manter actualizado,
anualmente, um inventario das instalacees, estruturas, edificios ou
equipamentos, patrimônio da Regiao e do Estado, que incorporem produtos
contendo amianto.

2. As camaras municipais devem efectuar e manter actualizado um inventario
das instalacOes, estruturas, edificios ou equipamentos, pdblicas e privadas
no abrangidas pelo nnmero anterior, que, na area do respectivo concelho,
incorporem produtos contendo amianto.

3. Os inventarios a que se refere o ntmero anterior devem ser remetidos ao
departamento do Governo Regional corn competencia em materia de
ambiente no prazo de um ano, contado da aprovacao do presente diploma,
e as respectivas actualizacOes anualmente, ate 31 de Julho.

4. 0 Govern° Regional, atraves do departamento coin competéncia em materia
de ambiente, efectua e mantem actualizado, corn base na informacao
referida nos nAmeros anteriores, um inventario regional das instalacOes,
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estruturas, ediffcios ou equipamentos, que incorporem produtos contendo
amianto.

Artigo 5.°
Limpeza, manutencao ou remocao

1. Podem ser autorizadas, pelo departamento do Governo Regional corn
competéncia em materia de ambiente, descargas de efluentes aquosos que
nao contenham mais de 30 gramas de mathria em suspensao por metro
cdbico de Agua, durante o perfodo de limpeza ou manutencao de rotina das
instalaciths, estruturas, ediffcios ou equipamentos, que incorporem produtos
conthndo amianto.

2. A remocao dos produtos que contenham amianto, incluindo a demolicao
das instalagees, estruturas, ediffcios ou equipamentos, que envolva a
libertacao de fibras ou poeiras de amianto para a atmosfera nao pode
ocasionar tuna libertagao superior ao valor limite de exposicao, definido no
artigo 9Y.

Arago 6.°
Transporte e dep6sito

1. 0 transporte de produtos ou resfduos que contenham amianto deve ser
efectuado em embalagens fechadas e apropriadas, rotuladas corn a mencao
"Contêm amianto", de modo a evitar a libertagao para a atmosfera de fibras
ou poeiras de amianto, bem como o derramamento de liquidos que possam
conter fibras de amianto.

2. Os resfcluos que contenham poeiras ou fibras de amianto apenas podem ser
depositados em aterros devidamente autorizados para esse fim, garantindo
que esses resIcluos sejam adequadamente tratados, embalados ou cobertos,
tendo em consideracao as condigOes do local, de modo a evitar a libertacao
de partfculas de amianto para o meio ambiente.
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3. A autorizacão a que se refere o nfunero anterior compete ao departamento
do Governo Regional coin compettncia em materia de ambiente.

Artigo X°
Actividades sujeitas a notificagao

As actividades no exercfcio das quais os trabalhadores estlo ou podem estar
expostos a poeiras de amianto ou de materials que contenham amianto são
objecto de notificacão obrigatbria a Inspeccäo Regional de Trabalho, que
mantem urn registo actualizado das mesmas, nomeadamente:

a) Demolicão de construclies em que existe amianto ou materiais que
contenham amianto;

b) Desmontagem de máquinas ou ferramentas em que existe amianto ou
materiais que contenham amianto;
Remocao do amianto ou de materiais que contenham amianto de
instalacOes, estruturas, ediffcios ou equipamentos, bem como aeronaves,
material circulante ferrovidrio, navios ou veiculos;

d) Manutencao e reparacao de materiais que contenham amianto edstentes
em instalacOes, estruturas, ediffcios ou equipamentos, bem como em
aeronaves, carruagens de comboios, navios ou velculos;

e) Transporte, tratamento e eliminacào de resfduos que contenham
amianto;

j) Aterros autorizados para resfduos de amianto.

Artigo
Notificacao da exposicao ao amianto

1. A notificac -ao das actividades referidas no artigo anterior é feita pelo menos
30 dias antes do inIcio dos trabalhos ou aciividades e contem os seguirttes
elementos:
a) IdentificacAo do local de trabalho onde se vai desenvolver a actividade;
b) Tipo e quantidade de amianto utilizado ou manipulado;
c) Identificacao da actividade e dos processos aplicados;
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d) Ndmero de trabalhadores envolvidos;
e) Data do inicio dos trabalhos e sua duracao;
f) Medidas prevent:Was a aplicar para limitar a exposicao dos

trabalhadores As poeiras de amianto ou de materiais que contenham
amianto;

g) Identificacao da empresa responsAvel pelas actividades, no caso de sec
contratada para o efeito.

2. A notificacao referida no admen) anterior 6 renovada sempre que haja
modificacao das condicOes de trabalho que implique aumento da exposicao
a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto.

3. Os trabalhadores bem como os seus representantes para a seguranca,
higiene e sadde no lrabalho tern acesso aos documentos respeitantes As
notificacOes.

Artigo 9.°
Valor limite de exposicao

1. 0 valor limite de exposicao 6 fixado em 0,1 fibra por centimetro cdbico.

2. Nas situacOes em que seja ultrapassado o valor limite de exposicao, o
empregador deve suspender de imediato a actividade na zona afectada e
identificar as causas da ultrapassagem, adoptar as medidas de correccao
adequadas e corrigir as medidas de prevencao e proteccao de modo a evitar
a ocorrencia de situactes idënticas.

3. 0 trabalho na zona afectada s6 pode prosseguir ap6s a adopcao das
medidas adequadas A proteccao dos trabalhadores e da determinacao da
concentracao de amianto na atmosfera do local de trabalho de modo a
verificar a eficãcia das medidas de correccao adoptadas.

4. Nas situacOes em que nao seja possivel tecnicamente reduzir a exposicao
para valor inferior ao valor fimite de exposicao 6 obrigatOria a utilizacao
pelos trabalhadores de equipamento de proteccao individual das vias
respirattrias.
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5. A utilizacao de equipamento de proteccâo individual das vias respirat6rias 6
limitada ao tempo estritamente necessärio e os periodos de trabalho em que
sejam utili7ados this equipamentos compreendem pausas cuja duracao tern
em conta o esforco fisico e as condicOes climathricas, determinadas mediante
consulta da Inspeccâo Regional do Trabalho e dos representantes dos
trabalhadores pan a seguranca, higiene e sadde no trabalho.

Artigo 10.0
Avaliacao inicial dos riscos

Nas actividades susceptiveis de apresentar risco de exposicao a poeiras de
amianto ou de materials que contenham amianto, o empregador efectua uma
avaliacao dos riscos para a seguranca e sadde dos trabalhadores, determinando
a natureza, o grau e o tempo de exposicao.

Artigo 11.0
Reducao da exposicão

1. 0 empregador utiliza todos os meios disponiveis para que, no local de
trabalho, a exposicao dos trabalhadores a poeiras de amianto ou de
materials que contenham amianto seja reduzida ao minimo e, em qualquer
caso, nao seja superior ao valor limite de exposicao.

2. Para efeitos do disposto no nfunero anterior, o empregador utiliza
nomeadamente as seguintes medidas de prevencào:
a) Reducäo ao minim° possivel do ndmero de trabalhadores expostos ou

susceptiveis de estarem expostos a poeiras de amianto ou de mathriais
que contenham amianto;

b) Processos de trabalho que não produzam poeiras de amianto ou, se isso
for impossivel, que evitem a libertacao de poeiras de amianto na
atrnosfera, nomeadamenth por confinamento, exaustao localizada ou via
hdmida;

c) Limpeza e manutencao regulares e eficazes das instalacOes e
equipamentos que sirvam para o tratamento do amianto;
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el) Transporte e armazenagem do amianto, dos materials que libeitem
poeiras de amianto ou que contenham amianto em embalagens fechadas
e apropriadas.

3. 0 empregador assegura que os resIduos sejam recolhidos e removidos do
local de trabalho, em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas corn a
mencão "Contkm amianto", de acordo coin a legislacao aplicAvel
classificacäo, embalagem e rotulagem de substincias e preparacOes
perigosas.

Artigo 12°
Determinacao da concentracao de annanto no ar

1. 0 empregador, tendo em conta os resultados da avaliacao Uncial dos riscos,
procede regularmente a medicao da concentracao das fibras de amianto nos
locals de trabalho a fim de assegurar o cumprimento do valor limite de
exposicão.

2. A medicao da concentracao das fibras de amianto na atmosfera dos locais de
trabalho tern apenas em conta as fibras respiräveis de amianto.

3. A amostra deve ser representativa da exposicao pessoal do trabalhador as
poeiras de amianto ou de materials que contenham amianto.

4. A colheita da amostra deve ser reafizada por pessoal com a qualificacao
adequada, por perfodo cuja duracao seja de modo que, por cada medicao ou
calculo ponderado no tempo, seja possfvel determinar uma exposicao
representativa relativamente a um period° de referEncia de oito horas.

5. A contagem de fibras 6 efectuada, preferencialmente, pelo metodo da
microscopia de contraste de fase (mktodo de filtro de membrana),
recomendado pela Organizacäo Mundial de Saticle, ou por outro m6todo
que garanta resultados equivalentes, em laborat6rios qualificados.
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Artigo 13.°
Trabalhos de manutencão, reparacão, remoCao on demolicáo

1. 0 empregador devera identificar os materiais que presumivelmente contèm
amianto, nomeadamente pelo recurso a informacao prestada pelo
proprietario do imOvel ou, no caso de equipamento ou outra coisa mOvel,
disponibilizada pelo fabricante.

2. Nas situacties em que existe clUvida sobre a presenca de amianto sao
aplicaveis as disposicees do presente diploma.

3. Nas situagOes em que se preveja a ultrapassagem do valor limite de
exposicao, o empregador, al6m das medidas tecnicas preventivas destinadas
a limitar as poeiras de amianto, adopta medidas que reforcem a proteccao
dos trabalhadores durante essas actividades, nomeadamente:
a) Fornecimento de equipamentos de proteccao individual das vias

respiratOrias e outros equipamentos de proteccao individual, cuja
utilizacao 6 obrigattria;

b) Colocacao de pine-is de sinalizacao corn a adverténcia de pie
previsivel a ultrapassagem do valor limite de exposicao;

c) Nao dispersao de poeiras de amianto ou de materiais que conienham
amianto para fora das instalacifies ou do local oxide decorre a actividade.

Artigo 14°
Elaboracan e execucao do piano de trabalhos

1. 0 empregador, antes de iniciar qualquer trabalho em instalacOes, estruturas,
edificios ou equipamentos, bem como em aeronaves, navios, veiculos ou
outros mOveis, que envolva demolicao ou remocao de amianto ou de
materiais que o contenham, elabora um piano de trabalhos.

2. 0 piano de trabalhos inclui as medidas indispensaveis a seguranca e satide
dos trabalhadores, hem como a proteccao de pessoas e bens e do ambiente,
designadamente respeitantes a:
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a) Remocao do amianto ou dos materiais que contenham amianto antes da
aplicacao das t6cnicas de demolicao, salvo se a remocao representar para
os trabalhadores um risco superior do que a manutenCao no local do
amianto ou dos materiais que contenham amianto;

b) Utilizacao de equipamentos de proteccao individual pelos
trabalhadores, sempre que necessario;

c) Logo que os trabalhos de demolicao ou de remocão do amianto sejam
concluidos, verificacao da ausència de riscos de exposicao an amianto
nesse local.

3. 0 plano de trabalhos cont6m, ainda, as seguintes especificacties:
a) Natureza dos trabalhos a realizar corn indicacao do tipo de actividade a

que corresponde;
/2) Duracao provavel dos trabalhos e indicacao do local onde se efectuam;
c) M6todos de trabalho a utilfrar tend° em conta o tipo de material em que

a intervencao 6 feita, se 6 ou não fridvel, corn indicacao da quantidade
de amianto ou de materiais que contenham amianto a ser manipulado;

d) Caracteristicas dos equipamentos utilizados para a proteccao e
descontaminacao dos trabalhadores;

e) Medidas que evitem a exposicao de pessoas que se encontrem no local
ou na sua prmdmidade;

f) Lista nominal dos trabalhadores implicados nos trabalhos ou em
contact° corn o material que contenha amianto e indicacao da respectiva
categoria profissional, formacao e experiéncia na realizacao dos
trabalhos;

g) Identificacao da empresa e do tecnico responsavel pela aplicacao dos
procedimentos de trabalho e pelas medidas preventivas previstas;

h) Indicacao da empresa encarregue da eliminacao dos residuos.

4. A realizacao dos trabalhos depende de autorizacao pr6via da Inspeccao
Regional de Trabalho, que envolve a aprovacao do plano de trabalhos e o
reconhecimento de compeWncias da empresa que os executa, nos termos do
artigo 279.
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5. 0 empregador que contrate a realizacao de trabalhos a que se refere o
presente artigo deve assegurar-se de que a empresa contratada lhe remeteu
c6pia do respectivo piano de trabalhos, depois de aprovado, e obteve o
reconhecimento das suas competéncias para o desenvolvimento dos
trabalhos.

6. 0 piano de trabalhos deve estar acessIvel, no local de realizacao dos
trabalhos, a todos os trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores
para a seguranca, higiene e satide no trabalho que nele trabalhem.

Artigo 15.0
Medidas gerais de higiene

1. As Areas de trabalho wide os trabalhadores estao ou podem estar expostos a
poeiras de amianto ou de materials que contenham amianto sao claramente
delimitadas e identificadas.

2. As areas de trabalho referidas no ntmero anterior s6 podem ter acesso os
trabalhadores que nelas prestem actividade ou que a elas necessitem de se
deslocar em virtude das suas funcfies.

3. E proibido fumar nas Areas de trabalho referidas nos nnmeros anteriores e
nas mesmas ou na sua proximidade deve existir um local adequado onde os
trabalhadores possam alimentar-se e beber sem risco de contaminacao por
poeiras de amianto.

Artigo 16.0
Equipamentos de proteccan individual

1. 0 empregador fornece aos trabalhadores equipamentos de proteccao
individual adequados aos riscos existentes no local de trabalho, em
conformidade corn a legislacao aplicavel.

2. Os equipamentos de proteccao individual sao colocados em locais
apropriados, verificados e limpos ap6s cada utilizacao, e reparados ou
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substituidos antes de nova utilizacão caso se encontrem corn defeitos ou
deteriorados.

Artigo 17.°
Vestuario de trabalho ou proteccao

1. 0 empregador fornece aos trabalhadores vestudrio de trabalho on de
proteccao adequados, nomeadamente impermedveis a poeiras de amianto.

2. 0 vestuario de trabalho ou de proteccao utilizado pelos trabalhadores e que
seja reutilizavel permanece na empresa e 6 lavado em instalacão apropriada
e equipada para essas operacees.

3. Se o vestudrio de trabalho ou de proteccão referido no nfunero anterior for
lavado em instalacäo exterior A empresa, é transportado em recipiente
fechado e devidamente rotulado.

Artigo 18.0
Instalacees sanitaias e vestiario

1. 0 empregador pee a disposicão dos trabalhadores instalaciies sanitArias e
vestithio adequados, em conformidade com a legislacäo aplicAvel.

2. As instalacOes sanitArias dispOem de cabinas de banho coin chuveiro
situadas junto das Areas de trabalho, quando as operacties envolvem
exposicão a poeiras de amianto.

3. 0 vestiArio inclui espacos independentes para o vestuario de trabalho ou de
proteccao e para o de uso pessoal, separados pelas cabinas de banho.

Artigo 19.°
Formacao especffica dos trabalhadores

1. 0 empregador assegura regularmente a formacao especffica adequada dos
trabalhadores expostos on susceptiveis de estarem expostos a poeiras de
amianto ou de materiais que contenham amianto, sem encargos para os
trabalhadores.
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2. A formacao referida no ndmero anterior deve ser facilmente compreensivel
e permitir a aquisicao dos conhecimentos e competências necessarios em
materia de prevencao e de seguranca, nomeadamente no respeitante a:
a) Propriedades do amianto e seus efeitos sobre a sande, incluindo o efeito

sinêrgico do tabagismo;
b) Tipos de produtos ou materials susceptiveis de conterem amianto;
c) Opera(Oes que podem provocar exposicao a poeiras de amianto ou de

materials que contenham amianto e a importancia das medidas de
prevencao na minimizacao da exposicao;

d) Praticas profissionais seguras, controlos e equipamentos de proteccao;
e) Funcao do equipamento de proteccao das vias respiratdrias, escolha,

utilizacao correcta e limitacOes do mesmo;
ft Procedimentos de emergëncia;
g) Eliminacao dos residuos;
h) Requisitos em materia de vigilancia media

3. A formacao prevista no presente artigo esti abrangida pelo regime do
Cddigo do Trabalho para a formacao continua de activos, sendo emitido e
entregue a cada trabalhador document° comprovativo da frequëncia da
respectiva accao formativa, com referéncia a duracao, data da conclusao, e o
aproveitamento obtido.

Artigo 20.°
Informacao especifica dos trabalhadores

1. Sem prejuizo das obrigacdes gerais, o empregador assegura aos
trabalhadores expostos, assim como aos respectivos representantes para a
seguranca, higiene e sadde no trabalho, em suportes adequados e
periodicamenth actualizada, de modo a incluir qualquer alteracao verificada,
a seguinte informacao:
a) Os riscos para a sande resultantes de exposicao a poeiras de andanto ou

de materials que contenham amianto;
b) 0 valor limite de exposicao;
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c) A obrigatoriedade da medicao da concentracao do amianto na atmosfera
do local de trabalho;

d) As medidas de higiene, incluindo a necessidade de nao fumar;
e) As precauctres a tomar no transporte e utilizacão de equipamentos e de

vestudrio de tzabalho ou de proteccao;
ft As medidas especiais adoptidas para minimizar o risco de exposicão a

poeiras de amianto ou de materials que contenham amianto;
g) Os resultados das medictres sobre a concentracan de amianto na

atrnosfera, acompanhados sempre que necessärio de explicactres
adequadas a compreensao dos mesmos.

2. 0 empregador assegura, ainda, que os trabalhadores e os seus
representantes para a seguranca, higiene e sadde no trabalho sejam
informados, corn a major brevidade possivel, sobre situactres de
ultrapassagem do valor limite de exposicao e suas causas.

Artigo 21.°
Informagao e consulta dos trabalhadores

0 empregador assegura a informacao e a consulta dos trabalhadores e dos seus
representantes para a seguranca, higiene e sande no trabalho sobre a aplicacão
das disposictres do presente diploma, designadamente sobre:

a) A avaliacao dos riscos e as medidas a adoptar;
b) A colheita de amostras para a determinacao da concentracao de poeiras

de amianto na atmosfera do local de trabalho;
c) As medidas a adoptar em caso de ultrapassagem do valor limite de

exposicao.

Artigo 22.°
VigilAncia da sande

1. Sem prejuizo das obrigactres gerais em materia de sadde no trabalho, o
empregador assegura a vigilancia adequada da sadde dos trabalhadores em
relacao aos quais o resultado da avaliacao revela a existéncia de riscos,
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atravtis de exames de saticle, devendo, em qualquer caso, ser realizado um
exame antes da admissAo e da exposicão aos riscos.

2. A vigilancia da satcle referida no ntunero anterior deve permitir a aplicacAo
dos principios e präticas da medicina do trabalho de acordo coin os
conhecimentos mais recentes, ser baseada no conhecirnento das condicifies
ou circunstAncias ern que cada trabalhador foi on possa ser sujeito A
exposicAo ao risco e incluir, no minim°, os seguintes procedimentos:
a) Registo da histOria clinica e profissional de cada trabalhador;
b) Entrevista pessoal corn o trabalhador;
c) AvaliacAo individual do seu estado de sadde, que inclui um exame

especffico ao tOrax;
d) Exames da funcào respiratOria, nomeadamente a espirometria e a curva

de (kJ:Pito-volume

3. 0 mêdico responsavel pela vigilAncia da saüde do trabalhador requer,
sempre que necessario, a realizacäo de exames complementares especfficos,
designadamente analise citolOgica da saliva, racliografia do tOrax,
tomografia computorizada ou out° exame pertinente em face dos
conhecimentos mais recentes da medicina do trabalho.

4. Os exames de sadde referidos nos nfuneros anteriores so realizados corn
base no conhecimento de que a exposicAo As fibras de amianto pode
provocar as seguintes afeccdes:
a) Asbestose;
b) Mesotelioma;
c) Cancro do pulmao;
d) Cancro gastrointestinal.

Artigo 23.°
Resultado da vigiláncia da safide

1. Em resultado da vigilancia da sadde, o medico do triabalho:
a) Informa o trabalhador em causa do resultado;
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10 DA indicackes sobre a eventual necessidade de continuar a vigilancia de
sadde depois de terminada a exposicao;

c) Comunica ao empregador o resultado da vigilancia da sande corn
interesse para a prevencao de riscos, sem prejuizo do sigilo profissional
a que se encontra vinculado.

2. 0 empregador, tendo em conta o referido na Alma c) do ndmero anterior
a) Repete a avaliacao dos riscos;
b) Corn base no parecer do medico do trabalho, adopta as adequadas

medidas individuais de proteccao ou de prevencao e atribui, se
necessArio, ao trabalhador em causa outra tarefa compativel em que nao
haja risco de exposicao;

c) Promove a vigilancia continua da sadde do trabalhador;
Assegura a qualquer trabalhador que tenha estado exposto a poeiras de
amianto um exame de sadde, incluindo a realizacao de exames
especiais.

3. 0 trabalhador tern acesso, a seu pedido, ao respectivo registo de sadde.

Artigo 24.°
Registo e arquivo de documentos

1. Sem prejuizo das obrigacdes gerais dos servicos de seguranca, higiene e
sadde no trabalho, em matkria de registos de dados e conservacao de
documentos, o empregador organiza registos de dados e manikrn arquivos
actualizados sobre:
a) Os resultados da avaliacao dos riscos hem como os criterios e

procedimentos utilizados na avaliacao;
10 Os metodos de colheita, as datas, o niunero, a duracao, a localizacao, os

resultados e a analise de cada uma das colheitas de amostras realizadas
para determinar o nivel de exposicao geral e o de cada trabalhador;

c) A identificacao dos trabalhadores expostos, corn indicacao, para cada
um, do posto de trabalho ocupado, da natureza e duracao da actividade
e do grau de exposicao a que esteve sujeito;
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cl) Os resultados da vigilancia da sadde de cada trabalhador, corn
referencia ao respeclivo posto de trabalho;

e) A identificacao do medico responsävel pela vigilancia da sande.

2. 0 medico responsavel pela vigilancia da sadde de cada trabalhador deve
organizar registos de dados e conservar arquivo actualizado, coin referencia
ao respectivo posto de trabalho, sobre os exames de sadde e exames
complementares realiz,ados e outros elementos que considere Ateis.

3. Os representantes dos trabalhadores para a seguranca, higiene e sadde no
trabalho tern acesso a informacao generica sobre os resultados da vigilancia
da sadde que Tao permita identificar os trabalhadores a quern respeita.

Artigo 25.°
Conservacao de registos e arquivos

1. Os registos e arquivos referidos no artigo anterior sao conservados durante,
pelo menos, 40 anos apes ter terminado a exposicao do trabalhador a que
digam respeito.

2. Se a empresa cessar a actividade, os registos e arquivos sao transferidos para
a Inspeccao Regional de Trabalho, que assegura a sua confidencialidade.

Artigo 26.°
ExposicOes esporadicas e de fraca intensidade

Nas situacdes em que os trabalhadores estejam sujeitos a exposicees esporadicas
e de fraca intensidade e o resultado da avaliacao de riscos demonstre claramente
que na area de trabalho nao sera atingido o valor limite de exposicao, o disposto
nos artigos 11.°, 14.°, 22.°, 23.°, 24.° e 25.° pode nao ser aplicado se os trabalhos a
efectuar implicarem:

a) Actividades de manutencao descontInuas e de curta duracao em que o
trabalho incida apenas sobre materials nao friaveis;

b) Remocao sem deterioracao de materiais nao degradados em que as
fibras de amianto esti() firmemente aglomeradas;
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c) Encapsulamento e revestimento de materiais que contenham amianto,
que se encontrem em born estado;

d) Vigilancia e controlo da qualidade do at e recolha de amostras para
detectar a presenca de amianto num dado material.

Artigo 27.0
Autorizacao de trabalhos

1. A aprovacão do piano de trabalhos e o reconhecimento das competAncias
para os realizar a que se refere o artigo 14.° 6 efectuada por meio de
autorizacAo da Inspeccão Regional do Trabalho.

2. A autonzacAo a que se refere o nfunero anterior deve ser solicitada ate 30
dias antes do inicio da actividade, atraves de requerimento devidamente
fundamentado e instruido corn os seguintes elementos:
a) IdentificacAo completa do requerente;
b) Local, natureza, inicio e termo previsivel dos trabalhos;
c) Tipo e quantidade de amianto manipulado;
d) Comprovacão da formacào especifica dos tecnicos resportsAveis e

demais trabalhadores envolvidos, com referência aos respectivos
conteAdos programdficos e duracAo;

e) Descriao do dispositivo relativo a gestao, organizacão e funcionamento
das actividades de seguranca, higiene e sadde no trabalho;

.1) Indicacão do laboraterio responsAvel pela medicäo da concentracao de
fibras de amianto no ambiente de trabalho;

g) Plano de trabalhos e da planta do local da realizacAo dos trabalhos;
h) Lista dos equipamentos a usar, considerados adequados As

especificidades dos trabalhos a executar, tendo por referencial o elenco
exemplificativo que consta do anexo ao presente diploma, do qual faz
parte integrante.

3. Os autos ou certificados emitidos no Ambito da UniAo Europeia são välidos
para a instrucao do processo de autorizacao.
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4. A Inspeccao Regional de Trabalho emite documento de autorizacão
contendo a identificacão do requerente, a descricão dos trabalhos a reali7ar,
as eventuais condicionantes, bem como a delimitacäo temporal dos
trabalhos e a validade da autorizacão.

5. 0 titular da autorizacao deve afixar no local da realizacão dos trabalhos, de
forma bem visivel, a c6pia do document° de autorizacao.

Artigo 28.°
Alteracäo ou revogacao da autorizacao

1. A Inspeccao Regional de Trabalho pode alterar ou revogar as autorizacties
sempre que haja alteracào dos pressupostos da sua atribuicao.

2. 0 titular da autorizacao esta obrigado a devolucao do respectivo documento
Inspeccao Regional de Trabalho sempre que haja lugar a alteraCao do seus

termos ou a mesma tenha sido revogada.

Artigo 29.°
Fiscalizacao

Sem prejulzo das competencias airibuidas a outras entidades, a fiscalizacão do
disposto no presente diploma compete aos servicos do departamento do
Govern° Regional com competéncia em materia de ambiente e a Inspeccäo
Regional do Trabalho.

Artigo 30.°
Contra-ordenacties

1. Sem prejuizo das funcOes e competéncias dos OrgAos e servicos da
administracao regional aut6noma, as infraccees por violacao do presente
diploma, aplicam-se os regimes gerais previstos na Lei n.° 50/2006, de 29 de
Agosto (Lei quadro das contra-ordenacOes ambientais) e nos artigos 614.° a
640? do C6digo do Trabalho.

2. Constitui contra-ordenacao ambiental:
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a) Muito grave, a violacao do disposto no n.° 1 do altigo 3.°;
b) Grave, a violacao do disposto nos n. as 2 dos artigos 39 e 69;
c) Leve, a violacao do disposto no n. 0 4 do artigo 39, no artigo 5.° e no n.° 1

do artigo 6.°.

3. Constitui contra-ordenacão laboral:
a) Muito grave, a violacao do disposto nos axiigos 9.° a 13.°, nos n.° 5 1 a 4

do artigo 14.° e nos artigos 20? e 21Y;
b) Grave, a violacão do disposto nos n.°9 1 e 3 do artigo 8.°, nos n. os 5 e 6 do

aitigo 14.°, nos artigos 159 a 19.° e 22.° a 25Y, e no n.° 2 do artigo 28.°;
c) Leve, a violacão do disposto nos n. os 2 do artigo 8.° e 5 do artigo 27.°.

Artigo 31.°
Produto das coimas

o produto das coimas aplicadas ao abrigo do disposto no presente diploma
constitui receita Regiao AutOnoma dos Acores, com excepcao das aplicadas ao
abrigo do n.0 3 do artigo anterior que constituem receita pr6pria da Inspeccao
Regional do Trabalho.

Artigo 32.°
Entrada em vigor

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacao.

Hotta, 24 de Abril de 2009

0 Grupo Parlamentar do Partido Socialista,
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ANEXO

(a que se refere a alinea 10 do n.° 2 do arligo 27.°)

LISTA DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO EXERCICIO DE 'TRABALHOS

QUE ENVOLVAM DEMOLICA- 0 OU REMOCA" 0 DE AMIANTO OU DE

MATERIALS QUE 0 CONTENHAM

1. Materiais para vedacäo e limitacão das zonas de trabalho, designadamente fibs,
barreiras, r6tulos e material de sinali7Kao.

2. Materials de proteccao contra a propagac -ao da contamina0o.
3. Equipamento apropriado para visualizacao Clara e supervisão do trabalho e dos

trabalhadores na zona confinada, quando necessArio.
4. Gerador de fumo para ensaios e verificacâo da estanquidade das zonas confinadas.
5. Equipamento de proteccao individual, designadamente fatos descartAveis ou

reutilizaveis, botas e luvas lavaveis.
6. Aparelhos de proteccao respiratOria individual dotados de filtros de alta eficiéncia

ou aparelhos respirat6rios Corn fornecimento de artigo.
7. Unidade de descontaminacao inteiramente lavävel, corn o niunero de

comparthnentos separados entre si por portas autornAticas, determinados em
funcäo da actividade desenvolvida e dos equipamentos de proteccao utilizados,
corn chuveiro de Agua quente adaptAvel e Areas separadas para o vestuArio limpo e
o vestuArio de trabalho contaminado, equipado corn uma unidade de pressào
negativa para manter a ventilach- o no interior da unidade de descontaminacão.

8. Unidade de pressao negativa para manter a ventilacão no interior das zonas
confinadas, dotado de exaustor corn filtro de particulas de alta eficiència (HEPA).

9. Aparelho para medir a pressao negativa corn pelo menos dois canals.
10. Aspirador de particulas de alth eficiência, corn filtros HEPA fabricados segundo as

especificacees internacionais relativas a utilizacão com amianto.
11. Equipamento de supressao de poeiras.
12. Pulverizador para aplicacao de aglutinantes de fibras de amianto.
13. Gerador de emergència para os casos de avaria ou de interrupc8o da rede elêctrica.
14. Equipamento para filtracao das Aguas residuais contaminadas corn amianto.
15. Equipamento de limpeza e produtos descaraveis.
16. MAquina de lavar destinada ao tratamento do vestuArio utilizado antes do ingresso

na zona confinada e durante as pausas do trabalho.
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