
ASSEMBLER LEGISLATIVA DA
REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidancia

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 12/2009

TRANSPOE PARA 0 ORDENAMENTO JURIDIC° DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES AS

DIRECTIVAS N.° 87/217/CEE DO CONSELHO, DE 19 DE MARCO DE 1987, RELATIVA A

PREVENCAO E A REDUCAO DA POLUICAO DO AMBIENTE PRO VOCADA PELO AMIANTO,

N.° 1999/77/CE, DA COMISSAO, DE 26 DE JULHO DE 1999, QUE ADAPTA, PELA SEXTA VEZ, 0

ANEXO I DA DIRECTIVA N.° 76/769/CEE, DO CONSELHO, RELATIVA A A pRoximAcAo DAS

DISPOSICOES LEGISLATIVAS, REGULAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DOS ESTADOS —

MEMBROS, RESPEITANTES A LIMIT/WA° DA COLOCACAO NO MERCADO E DA

urmizAcAo DE ALGUMAS SUBSTANCIAS E PREPARACOES PERIGOSAS (AMIANTO), E N.°

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 0 TRABALHO

A prevencão e a reducao da poluicdo do ambiente assume uma enorme imporancia e,

nesse contexto, o amianto esta classificado entre os poluentes de primeira categoria,

devido a sua toxicidade e aos efeitos potencialmente graves sobre a sailde humana e o

ambiente.

0 amianto é uma fibra mineral cujas propriedades de isolamento tèrmico,

incombustibilidade, resisténcia e facilidade em set tecida bem como o seu baixo custo

justificararn a sua utilizacào, ao longo de anos, nos diversos sectores de actividade,

nomeadamente na construcAo e proteccao dos edificios, em sistemas de aquecimento, na

proteccão dos navios contra o fogo ou o calor, em placas, telhas e ladrilhos, no reforco
do revestimento de estradas e materiais plasticos, em juntas, calcos de traveles e

vestudirio de proteccão contra o calor.

0 amianto constitui urn dos principais desafios para a sailde pUb1ia ao nivel mundial,
cujos efeitos surgem, na maioria dos casos, \ratios anos depoi das situacees de

exposicão.

A Directiva n.° 76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho de 1976, estabeleceu o

enquadramento juridico da limitacio da colocacao no mercado e da utilizacao de certas
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substancias e preparacOes perigosas, corn o objectivo de salvaguardar a sande humana e
o ambiente. No ambito desta directiva, a regulamentacao da comercializacao e
utilizacao de amianto e produtos que o contenham foi iniciada, em Portugal, corn a
publicacao do Decreto-Lei n.° 28/87, de 14 de Janeiro, que transpOs a Directiva n.°
83/478/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro de 1983, que constituia a quinta alteracao
aquela Directiva.

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

A sexta alteracão a Directiva n.° 76/769/CEE, do Conselho, opera& pela Directiva n.°
1999/77/CE, da Comissao, de 26 de Julho 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° portugues atraves 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 Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Marco
de 2003, estabeleceu disposicees relativas a proteccao dos trabalhadores contra os riscos
relacionados corn exposicao ao amianto durante o trabalho, enquanto a Directiva n.°
84/360/CEE, do Conselho, de 28 de Junho de 1984, estabeleceu disposicaes relativas
luta contra a poluicao atmosferica provocada por instalacaes industriais.

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 principals alteracaes respeitam ao ambito de aplicacao,
que passa a abranger os transportes maritimo e aóreo, a definicao mais precisa do
conceito de amianto corn referencia a classificacao mineralOgica e ao registo do
Chemical Abstract Service (CAS), a limitacao e proibicao das actividades que implicam
exposictio ao =rant°, designadamente a extraccao do mesmo, o fabrico e a
transformacao de produtos de amianto ou que contenharn amianto deliberadamente
acrescentado, ao reforco das medidas de prevencao e proteccao, a reducao do valor
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limite de exposicao, a metodologia da recolha de amostras e da contagem das fibras
pan 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 Parlamento Europeu e do Conselho, foi transposta para
o direito portuguas atraves do Decreto-Lei n.° 266/2007, de 24 de Julho.

Nao obstante continuar a set 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 Util, o presente diploma obriga a remocao do amianto em equipamentos escolares,
incluindo creches e jardins-de-inrancia, em lares de idosos e residéncias assistidas, e em
equipamentos de atide e desportivos, a qual deve iniciar-se no prazo maxim° de um
ano.

Importa efectuar a caracterizacao da realidade da Regiao AutOnoma 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 Govemo Regional e as autarquias locais na Regiao de
efectuarem e manterem actualizado um inventario das instalacOes, estruturas, edificios
ou equipamentos, ptiblicos e privados, que incorporem produtos contend° amianto.

Assim, a Assemblia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores, nos termos da alinea

a) do n.° 1 do artigo 227.°, conjugada corn o n.° 4 do artigo 112.°, da Constituicao da

ReptIblica Portuguesa e do artigo 37. 0, conjugado com o n.° 1 e n.° 2, alinea a) do artigo

57.° do Estatuto Politico-Administrativo da RegiAo Aut6noma dos Acores, decreta o

seguinte:

Artigo 1.°
Objecto e

1. 0 presente diploma transpele para o ordenamento juridico da RegiAo AutOnoma dos
Acores as Directivas n.° 87/217/CEE, do Conselho, de 19 de Marco de 1987,
relativa a prevencao e a reducão da poluicao do ambiente provocada pelo aznianto,
n.° 1999/77/CE, da Comissao, de 26 de Julho de 1999, que adapta, pela sexta vez, o
anexo I da Directiva n.° 76/769/CEE, do Conselho, relativa a aproximacao das
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1
disposioOes leigslativas, regulamentares e administrativas dos Estados — Membros,
respeitantes A limitaoao da colocacao no mercado e da utilizacao de algumas
substâncias e preparacaes perigosas (amianto), e n.° 2003/18/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Margo de 2003, que altra a Directiva n.°
83/47710EE, do Conselho, de 19 de Setembro de 1983, relativa A proteccao
sanitafia 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.°
Definicees

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) "Amianto": os seguintes silicatos fibrosos, referenciados de acordo corn o

ninnero 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) Amianto grunerite ou amosite, n.° 12172-73-5 do CAS;

iv) Atnianto tremolite, n.° 77536-68-6 do CAS;

v) Crisatilo, n.° 12001-29-5 do CAS;

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

b) "Amianto bruto": o produto obtido a partir da transformacao pritnaria do

minério de amianto;

c) "Utilizacao do amianto": as actividades que envolvem a producão e

manuseamento de amianto bruto, bem como o fabrico e acabamento de produtos

a base de amianto bruto;

d) "Fibras respiraveis de amianto": as fibras corn comprimento superior a 5 gm e

diametro inferior a 3 Ian, cuja relacäo entre o comprimento e o diametro seja

superior a 3:1;
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e) "Poeiras de amianto": as particulas de amianto em suspensâo no ar ou

depositarlas mas susceptiveis de ficarem em suspensào no ar,1

0 "Trabalhador exposto": qualquer trabalhador que desenvolva uma actividade

susceptive! de apresentar risco de exposicão a poeiras de amianto ou de

manuseamento de materiais que contenham amianto;

g) "Valor limite de exposicao": o valor de concentrarrio de fibras respiraveis de

amianto, m6dido ou calculado, relativamente a uma media ponderada no tempo,

pan um periodo diario de oito horns.

Anigo 3.°

Utilizacão e comercializacão

1. E proibida a utilizacao do amianto e a colocacao no mercado e utilizacão de

produtos que contenham amianto adicionado intencionalmente, salvo o disposto

nos nfuneros seguintes.

2. A utilizacão 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

pennitida ate a data da sua destruicffo ou fim de vida titil, corn excepcão dos

equipamentos escolares, incluindo creches e jardins-de-inrancia, dos lares de idosos

e resid8ncias assistidas e dos equipamentos de sande e desportivos, cuja remor,So

deve estar concluida no prazo mäximo de dez anos, contado da data da entrada em

vigor do presente diploma.

3. No que respeita ao crisetilo, é pennitida a colocaclo no mercado e utilizacAo dos

diafragmas destinados a instalacdes de electrOlise já existentes ate que estes atinjam

o fim da sua vida Atli 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 utilizacão dos produtos que contenham

cris6tilo se eles ou a sua embalagem ostentarem urn rOtulo conforme com as

disposicOes relativas a classificacao, embalagem ou rotulagem de substancias e

prepararAes perigosas.
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Artigo 4.°

Inventariaeáo

1. 0 Govemo Regional, atraves do departamento corn competencia em materia de

ambiente, deve efectuar, no prazo de um ano, e manter actualizado, anualmente,

um inventario das instalacees, estruturas, edificios ou equipamentos, patrimOnio da

Regik e do Estado, que incorporem produtos contendo amianto.

2. As camaras municipais devem efectuar e manter actualizado urn inventario das

instalacaes, estruturas, edificios ou equipamentos, ptiblicos e privados nen

abrangidos pelo mimero anterior, que, na area do respectivo concelho, incorporem
produtos contendo amianto.

3. Os inventarios a que se refere o mimero anterior devem ser remetidos ao

departamento do Govemo Regional corn competencia em materia de ambiente no

prazo de um ano, contado da aprovacAo do presente diploma, e as respectivas
actualizacaes anualmente, ate 31 de Julho.

4. 0 Govemo Regional, atraves do departamento com competencia ern matória de

ambiente, efectua e mantem actualizado, com base na informacão referida nos

nUmeros anteriores, urn invent:irk) regional das instalacees, estruturas, edificios ou

equipamentos, que incorporem produtos contendo amianto.

Artigo 5.°

Limpeza, manutenclio ou remocAo

1. Podem ser autorizadas, pelo departamento do Govemo Regional corn competencia

em materia de ambiente, descargas de efluentes aquosos que nAo contenham mais

de 30 gramas de materia em suspensAo por metro cithico de igua, durante o periodo

de limpeza ou manutencão de rotina das instalaceles, estruturas, edificios ou
equipamentos que incmporem produtos contendo arnianto.

2. A remoclo dos produtos que contenham amianto, incluind? a demolicão das

instalacees, estruturas, edificios ou equipamentos, que envolva a libertacAo de

fibras ou poeiras de amianto para a atmosfera nAo pode ocasionar uma libertacão
superior ao valor limite de exposick, definido no artigo 9.°.
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Artigo 6.°

Transporte e depesito

1. 0 transporte de produtos ou residuos que contenham amianto deve ser efectuado

em embalagens fechadas e apropriadas, rotuladas com a mencão "Contem

amianto", de modo a evitar a libertacao pan a atmosfera de fibras ou poeiras de

amianto, bem como o derramamento de liquidos que possam conter fibras de
amianto.

2. Os residuos que contenham poeiras ou fibras de amianto apenas podem ser

depositados em aterros devidamente autorizados pan esse fim, garantindo que

esses residuos sej am adequadamente tratados, embalados ou cobertos, tendo em

consideracão as condicees do local, de modo a evitar a libertacão de particulas de
amianto pan o meio ambiente.

3. A autorizacão a que se refere o ninnero anterior compete an departamento do

Govemo Regional com competencia em matéria de ambiente.

Artigo 7.°

Actividades sujeitas a notificacâo

As actividades no exercicio das quais os trabalhadores estao on podem estar expostos a

poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto scio objecto de notificacão

obrigatOria a Inspeccao Regional de Trabalho, que mantem um registo actualizado das

mesmas, nomeadamente:

a) Demolicão de construcOes em que existe andanto ou materiais que contenham

amianto;

b) Desmontagem de maquinas ou ferramentas em que existe amianto ou materiais

que contenham amianto;

c) Remocdo do amianto ou de materiais que contenham amianto de instalacees,

estruturas, edificios ou equipamentos, bem como aeronaves, material circulante

ferroviario, navios ou veiculos;

d) Manutencao e reparacao de materials que contenham amianto existentes em

instalacOeS, estruturas, edificios ou equipamentos, bem como em aeronaves,

carruagens de comboios, navios ou veiculos;
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e) Transport; tratarnento e eliminacão de residuos que contenham amianto;

f) Aterros autorizados pan residuos de amianto.

Artigo 8.°

Notificacio da exposicio ao amianto

1. A notificacab das actividades referidas no artigo anterior é feita pelo menos 30 dias

antes do inicio dos trabalhos ou actividades e contèm os seguintes elementos:

a) Identificacão 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;

d) Ntimero d trabalhadores envolvidos;
e) Data do inicio dos trabalhos e sua duracap;

f) Medidas preventivas a aplicar para limitar a exposicão dos trabalhadores as

poeiras de amianto ou de materials que contenham amianto;

Identificacão da empresa responsivel pelas actividades, no caso de ser

contratada para o efeito.

2. A notifica* ieferida no niunero anterior é renovada sempre que haja modificacão

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

sande no trabalho tern acesso aos documentos respeitantes ü notificacaes.

Artigo 9.°

Valor limite de exposicâo

1. 0 valor limite de exposicão é fixado em 0,1 fibra por centimetro cnbico.

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 calms da
ultrapassagem, adoptar as medidas de correccào adequadas e corrigir as medidas de

prevencão e protecclo de modo a evitar a ocorrencia de situaccies idênticas.
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3. 0 trabalho na zona afectada s6 pode prosseguir apas a aclopcao 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 eficacia das

medidas de correccao adoptadas.

4. Nas situacOes em que nao seja possivel tecnicamente reduzir a exposicao pan valor

inferior ao valor finite de exposicao é obrigat6ria a utilizacao pelos trabalhadores

de equipamento de proteccao individual das vias respiratOrias.

5. A utilizacao de equipamento de proteccao individual das vias respiraterias é

limitada ao tempo estritamente necessario e os periodos de trabalho em que sejam

utilizados tais equipamentos compreendem pausas cuja duracao tern em conta o

esforco fisico e as condicOes climatóricas, determinadas mediante consulta da

Inspeccao Regional do Trabalho e dos representantes dos trabalhadores pan a
seguranca, higiene e sailde no trabalho.

Artigo 10.0

Avaliacào inicial dos riscos

Nas actividades susceptiveis de apresentar risco de exposicao a poeiras de amianto ou

de materiais que contenharn amianto, o empregador efectua tuna avaliacao dos riscos

pan a seguranca e sairde dos trabalhadores, deterrninando a natureza, o grau e o tempo

de exposicao.

Artigo I I.°

Reducào 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, riao seja superior ao valor
limite de exposicao.

2. Para efeitos do disposto no ter° anterior, o empregador utiliza nomeadamente as
seguintes medidas de prevencao:

a) Reducao ao minimo possivel do ntimero de trabalhadores expostos ou

susceptiveis de estarem expostos a poeiras de amianto ou de materiais que

contenham arnianto;
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b) Processos de trabalho que não produzam poeiras de amianto ou, se isso for

impossivel, que evitem a libertacão de poeiras de amianto na atmosfera,

nomeadamente por confinamento, exaustio localizada ou via hirmida;

c) Lirnpeza e manutencao regulares e eficazes das instalacOes e equipamentos que

sirvam pan o tratamento do amianto;

d) Transporte
I
 e annazenagem do amianto, dos materiais que libertem 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 men* "Contem

amianto", de acordo corn a legislacao aplicavel a classificacão, embalagem e

rotulagem de substáncias e preparacdes perigosas.

Artigo 12.°

Determinaeão da coneentracäo de amianto no ar

I. 0 ernpregadorJ tendo em conta os resultados da avaliacäo inicial dos riscos, procede

regularmente a medicão da concentracáo das fibras de amianto nos locais de

trabalho a fim de assegurar o cumprimento do valor limite de exposicão.

2. A medicao d4 concentracAo das fibras de amianto na atmosfera dos locais de

trabalho tern apenas em conta as fibras respiraveis de amianto.

3. A amostra deve ser representativa da exposicAo pessoal do trabathador is poeiras de

amianto ou de materiais que contenham amianto.

4. A colheita da amostra deve ser realizada por pessoal corn a qualificacäo adequada,

por periodo cuja duracâo seja de modo que, por cada medictto ou calculo ponderado

no tempo, sej, possivel determinar uma exposicâo representativa relativamente a
urn periodo de referencia de oito horas.

5. A contagem de fibras e efectuada, preferencialmente, pelo metodo da microscopia

de contraste de fase (metodo de filtro de membrana), recomendado pela

Organizaccio Mundial de Sande, ou por outro metodo que garanta resultados

equivalentes, em laboratOrios qualificados.

10



ASSEMBLER LEGISLATIVA DA
REGIA- 0 AUTI5NOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidéncia

Artigo 13.°

Trabalhos de manutencäo, reparacão, remocAo ou demolicio

1. 0 empregador devera identificar os materiais que prestunivelmente contem

amianto, nomeadamente pelo recurso a informaceo prestada pelo proprieterio do

imOvel ou, no caso de equipamento ou outra coisa mOvel, disponibilizada pelo

fabric ante

2. Nas situacees em que existe dtivida sobre a presenca de amianto são aplicaveis as

disposicees do presente diploma.

3. Nas situacees em que se preveja a ultrapassagem do valor limite de exposicão, o

empregador, alem das medidas tecnicas preventivas destinadns a limitar as poeiras
de amianto, adopta medidas que reforcem a proteccão dos trabalhadores durante

essas actividades, nomeadamente:

a) Fomecimento de equipamentos de proteccão individual das vias respiratOrias e

outros equipamentos de protecceo individual, cuja utilizacão é obrigatbria;

b) Colocacão de paineis de sinalizaceo coin a advertencia de que é previsivel a

ultrapassagem do valor limite de exposicão;

c) Nee disperse° de poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto

pan fora das instalacees ou do local onde decorre a actividade.

Artigo 14.°

Elaboracâo e execucäo do piano de trabalhos

1. 0 empregador, antes de iniciar qualquer trabalho em instalacees, estruturas,

edificios ou equipamentos, bem como em aeronaves, navios, veiculos ou outros

mOveis, que envolva demoliceo ou Tema* de amianto ou de materials que o
contenham, elabora urn plano de trabalhos.

2. 0 plano de trabalhos inclui as medidas indispensaveis a seguranca e sadde dos

trabalhadores, bem como a proteccão de pessoas e bens e do ambiente,
designadamenie respeitantes a:

a) Remo* do amianto ou dos materials que contenham amianto antes da

aplicaceo das tecnicas de demoliceo, salvo se a remocão representar para os
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trabalhadores urn risco superior do que a manutencao no local do amianto ou

dos materials que contenham amianto;

b) Utilizack de equipamentos de protecck individual pelos trabalhadores,

sempre que necessario;

c) Logo que os trabalhos de demolick ou de remock do arnianto sejam

concluidos, verificacao da ausência de riscos de exposicao ao amianto nesse

local.

3. 0 piano de trabalhos cont6m, ainda, as seguintes especificacaes:

a) Natureza dos trabalhos a realizar corn indicack do tipo de actividade a que

corresponde;

b) Duracao provavel dos trabalhos e indicack do local onde se efectuam;

c) Mdtodos Øe trabalho a utilizar tendo ern conta o tipo de material em que a

intervenck e feita, se é ou nao fridvel, corn indicack da quantidade de

amianto ou de materiais que contenham amianto a ser manipulado;

d) Caracteristicas dos equipamentos utilizados pan a protecck e

descontaminacao dos trabalhadores;

e) Medidas que evitem a exposicAo de pessoas que se encontrem no local ou na

sua proximidade;

f) Lista nominal dos trabalhadores implicados nos trabalhos ou em contacto corn

o material que contenha amianto e indicacao da respectiva categoria

profissional, formack e experiéncia na realizacao dos trabalhos;

g) Identificack da empresa e do t6cnico responsavel pela aplicack dos

procedimentos de trabalho e pelas medidas preventivas previstas;

h) Indicack da empresa encarregue da eliminacao dos residuos.

4. A realizack doi
s trabalhos depende de autorizacao previa da Inspecck Regional de

Trabalho, que envolve a aprovack do plano de trabalhos e o reconhecimento de
competencias da empresa que os executa, nos termos do artigo 27.°.

5. 0 empregador que contrate a realizack de trabalhos a que se refere o presente

artigo deve assegurar-se de que a empresa contratada lhe remeteu c6pia do
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respectivo piano de trabalhos, depois de aprovado, e obteve o reconhecimento das
suas competencias pan o desenvolvimento dos trabalhos.

6. 0 plano de trabalhos deve estar acessivel, no local de realizacao dos trabalhos, a

todos os trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores pan a seguranca,
higiene e sande no trabalho que nele trabalhem.

Artigo 15.0

Medidas gerais de higiene

1. As areas de trabalho onde os trabalhadores estAo ou podem estar expostos a poeiras

de amianto ou de materiais que contenham amianto sdo claramente delimitadas e
identificadas.

2. As areas de trabalho referidas no namero anterior so podem ter acesso os

trabalhadores que nelas prestem actividade ou que a elas necessitem de se deslocar
em virtude das suas funcOes.

3. E proibido ftunar nas areas de trabalho referidas nos niuneros anteriores e nas

mesmas ou na sua proximidade deve existir urn local adequado onde os

trabalhadores possam alimentar-se e beber sem risco de contaminacAo por poeiras
de amianto.

Artigo 16.°

Equipamentos de proteccAo individual

1. 0 empregador fomece aos trabalhadores equipamentos de protecclo individual

adequados aos riscos existentes no local de trabalho, em confonnidade com a
legislacao aplicavel.

2. Os equipamentos de proteccAo individual sap colocados em locals apropriados,
verificados e limpos apOs cada utilizacão, e reparados ou substituidos antes de nova
utilizacão caso se encontrem com defeitos ou deteriorados.

Artigo 17.°

VeshMrio de trabalho ou proteecão

1. 0 empregador fornece aos trabalhadores vestuario de trabalho ou de protecclo
adequados, nomeadamente impermeaveis a poeiras de amianto.
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2. 0 vestuario de trabalho ou de proteccão utilizado pelos trabalhadores e que seja

reutilizavel permanece na empresa e é lavado em instalacão apropriada e equipada

pan essas operacaes.

3. Se o vestuário de trabalho ou de proteccão referido no nnmero anterior for lavado

em instalacdo exterior a empresa, é transportado em recipiente fechado e

devidamente rotulado.

Artigo 18.°

Instalacdes sanibirias e vestiirio

1. 0 empregador pOe a disposicäo dos trabalhadores instalaceies sanitárias e vestiario

adequados, em conformidade corn a legislacao aplicavel.

2. As instalarybes sanitarias dispeiem de cabinas de banho corn chuveiro situadas junto

das Areas de trabalho, quando as operaceies envolvem exposicão a poeiras de

amianto.

3. 0 vestittrio inclui espacos independentes para o vestuttrio de trabaLho ou de

proteccão e pan o de uso pessoal, separados pelas cabinas de banho.

Artigo 19.°

Formacio especifica dos trabalhadores

1. 0 empregador assegura regularmente a formacão especifica adequada dos

trabalhadores expostos ou susceptiveis de estarem expostos a poeiras de amianto ou

de materiais que contenham amianto, sem encargos pan os trabalhadores.

2. A formacão referida no flamer° anterior deve ser facilmente compreensivel e

permitir a aquisiclo dos conhecimentos e competencias necessarios em matária de
prevencao e de seguranca, nomeadamente no respeitante a:

a) Propriedades do amianto e seus efeitos sobre a satide, incluindo o efeito

sinergico do tabagismo;

b) Tipos de produtos ou materiais susceptiveis de conterem amianto;

c) OperacOes que podem provocar exposicão a poeiras de amianto ou de materials

que contenham amianto e a importat' das medidas de prevencäo na

minimizagão da exposicAo;
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d) Praticas profissionais seguras, controlos e equipamentos de proteccão;

e) Funcão do equipamento de proteccão das vias respiratdrias, escolha, utilizacAo

correcta e limitacaes do mesmo;

Procedimentos de emergencia;

g) EliminagAo dos residuos;

h) Requisitos em matdria de vigilincia mddica.

3. A forma* prevista no presente artigo estA abrangida pelo regime do COdigo do
Trabalho para a formacAo continua de activos, sendo emitido e entregue a cada
trabalhador documento comprovativo da frequencia da respectiva accAo formativa,
corn referencia A duracAo, data da conclusAo, e o aproveitamento obtido.

Artigo 20.°
Informacão especffica dos trabalhadores

1. Sem prejuizo das obrigaceles gerais, o empregador assegura aos trabalhadores
expostos, assim como aos respectivos representantes para a seguranca, higiene e
sande no trabalho, em suportes adequados e periodicamente actualizMa, de modo a
incluir qualquer alteracAo verificada, a seguinte informacão:

a) Os risms para a sande resultantes de exposicAo a poeiras de arnianto ou de

materiais que contenhatn amianto;

b) 0 valor limite de exposicAo;

c) A obrigatoriedade da medicão da concentracão do amianto na atmosfera do

local de trAbalho;

d) As medidas de higiene, incluindo a necessidade de ndo fumar;

e) As precauce•es a tomar no transporte e utilizacão de equipamentos e de

vestuario de trabalho ou de proteccAo;

f) As medidas especiais adoptadas para minimizar o risco de exposicAo a poeiras

de amianto ou de materials que contenham amianto;

Os resultados das medicbes sobre a concentracão de amianto na atmosfera,

acompanhados sempre que necessArio de explicacOes adequadas A

compreensAo dos mesmos.
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2. 0 empregador assegura, ainda, que os trabalhadores e os seus representantes para a
seguranca, higiene e sande no trabalho sejam informados, corn a major brevidade
possivel, sobre situacales de ultrapassagem do valor limite de exposicao e suas
cauqns.

Artigo 21.°
Informacão e consulta dos trabalhadores

0 empregador assegura a informacao e a consulta dos traballiadores e dos seus
representantes pan a seguranca, higiene e sande no trabalho sobre a aplicacao das
disposicees 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 nk atmosfera do local de trabalho;

c) As medidas a adoptar em caso de ultrapassagem do valor limite de exposicao.

Artigo 22.°
Vigilmncia da sande

1. Sem prejuizo das obrigacaes gerais em matOria de sande no trabalho, o empregador
assegura a vigilancia adequada da sande dos trabalhadores em relacao aos quais o
resultado da avaliacao revela a existência de riscos, atravós de exames de sande,
devendo, em qualquer caso, ser realizado urn exame antes da admissao e da
exposicao aos riscos.

2. A vigilancia da sande referida no framer° anterior deve permitir a aplicacao dos
principios e prnticas da medicina do trabalho de acordo corn os conhecimentos mais
recentes, ser baseada no conhecimento das condicaes ou circunstancias em que
cada trabalhador foi ou possa ser sujeito a exposicao ao risco e incluir, no minimo,
os seguintes procedimentos:

a) Registo da hist6ria clinica e profissional de cada trabalhador;

b) Entrevista pessoal corn o trabalhador;

c) Avaliacao individual do seu estado de sande, que inclui um exame especifico

ao terax;
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d) Exames da funcao respiratdria, nomeadamente a espirometria e a curva de

ddbito-volume.

3. 0 medico responsdvel pela vigiláncia da sande do trabalhador requer, sempre que

necessério, a realizacão de exames complementares especificos, designadamente

analise citolOgica da saliva, radiografia do tdrax, tomografia computorizada ou

outro exame pertinente em face dos conhecimentos mais recentes da medicina do

trabalho.

4. Os exames de sande referidos nos ninneros anteriores sac) realizados corn base no

conhecimento de que a exposicao As fibras de amianto pode provocar as seguintes
afecenes:

a) Asbestose;

b) Mesotelioma;

c) Cancro do pulmao;

d) Cancro gastrointestinal.

Artigo 23.°

Resultado da vigilincia da safide

1 Em resultado da vigilancia da sande, o medico do trabalho:

a) Informa o trabalhador em causa do resultado;

b) Dá indicacOes sobre a eventual necessidade de continuar a vigilancia de sande

depois de terminada a exposicào;

c) Comunica ao empregador o resultado da vigildncia da sande corn interesse pan

a prevencao de riscos, sem prejuizo do sigilo profissional a que se encontra

vinculado.

2. 0 empregador, tendo em conta o referido na alinea c) do ninnero anterior:

a) Repete a avaliacáo dos riscos;

b) Corn base no parecer do medico do trabalho, adopta as adequadas medidas

individuais de proteccão ou de prevencao e atribui, se necessario, ao
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trabalhador em causa outra tarefa compativel em que nao haja risco de

exposicao;

c) Promove a vigilancia continua da sande do trabalhador;

d) Assegura a qualquer trabalhador que tenha estado exposto a poeiras de amianto

urn exame de satide, incluindo a realizacao de exames especiais.

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

Artigo 24.°

Registo e arquivo de documentos

1. Sem prejuizo das obrigacOes gerais dos servicos de seguranca, higiene e sande no

trabalho, em materia de registos de dados e conservacao de documentos, o

empregador organiza registos de dados e mantem arquivos actualizados sobre:

a) Os resultados da avaliacao dos riscos bem como os criterios e procedimentos

utilizados na avaliacao;

b) Os metodos de colheita, as datas, o ntimero, a durack, 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, com indicacao, pan cada um, do

posto de trabalho ocupado, da natureza e duracao da actividade e do grau de

exposicao a que esteve sujeito;

d) Os resultados da vigilfincia da sande de cada trabalhador, coin referencia ao

respectivo posto de trabalho;

e) A identificacao do medico responsavel pela vigilfincia da sande.

2. 0 medico responsavel pela vigilancia da satide de cada trabalhador deve organizar

registos de dados e conservar arquivo actualizado, corn referencia ao respectivo

posto de trabalho, sobre os exames de satide e exames complementares realizados e
outros elementos que considere

3. Os representantes dos trabalhadores pan a seguranca, higiene e sande no trabalho
tern acesso a informacao generica sobre os resultados da vigilancia da sailde que
nao permita identificar os trabalhadores a quem respeita.

18



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIA- 0 AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidincia

Artigo 25.°

Conservacio de registos e arquivos

1. Os registos e arquivos referidos no artigo anterior sae conservados durante, pelo

menos, 40 anos apes ter terminado a exposicao do trabalhador a que digam

respeito.

2. Se a empresa cessar a actividade, as registos e arquivos sac) , transferidos para a
Inspeccao Regional de Trabalho, que assegura a sua confidencilidade.

Artigo 26.°

Exposicdes esporidicas e de fraca intensidade

Nas situacdes em que as trabalhadores estejam sujeitos a exposicdes 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 11.0,

14.°, 22.°, 23.°, 24.° e 25.° pode nao ser aplicado se as trabalhos a efectuar implicarem:

a) Actividadles de manutencao descontinuas e de curta duracao em que o trabalho

incida apenas sabre materiais nao friaveis;

b) Remocao sem deterioracao de materiais nao degradados em que as fibras de

amianto estao firmemente aglomeradas;

c) Encapsulamento e revestimento de materiais que contenham amianto, que se

encontrem em born estado;

d) Vigilancia e controlo da qualidade do ar e recolha de amostras para detectar a

presenca de amianto num dada material.

Artigo 27.°
Autorizaeão de trabalhos

1. A aprovacao do piano de trabalhos e o reconhecimento das competéncias pan as

realizar a que se refere o artigo 14.° é efectuada par meio de autorizacao da
Inspeccao Regional do Trabalho.

2. A autorizacao a que se refere o Milner° anterior deve ser solicitada ate 30 dias antes

do inicio da actividade, atravds de requerimento devidamente fimdamentado e

instruido corn as seguintes elementos:
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a) Identificacao completa do requerente;

b) Local, natureza, inicio e termo previsivel dos trabalhos;

c) Tipo e quantidade de amianto manipulado;

d) Comprovaeäo da formacAo especifica dos tdcnicos responsaveis e demais

trabalhadores envolvidos, corn referenda aos respectivos contefidos

progratnaticos e duracão;

e) Descriflo do dispositivo relativo a gestlo, organizacao e funcionamento das

actividades de seguranea, higiene e saiide no trabalho;

f) Indicaeão do laboratOrio responsavel pela medicao da concentracdo 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 executar, tendo por referenda! o elenco exemplificativo que consta

do anexo ao presente diploma, do qual faz parte integrante.

3. Os titulos ou 9ertificados emitidos no 'ambito da Unia° Europeia sclo validos para a
instrucão do process° de autorizacão.

4. A Inspeccao Regional de Trabalho emite documento de autorizaeäo contend° a

identificaclo do requerente, a descricao dos trabalhos a realizar, as eventuais
condicionantes, bem como a delimitacão temporal dos trabalhos e a validade da
autorizacAo.

5. 0 titular da autorizacao deve afixar no local da realizacao dos trabalhos, de forma

bem visivel, a cOpia do documento de autorizacão.

Artigo 28.°

Alteracäo ou revogacAo da autorizacäo

1. A Inspeccäo Regional de Trabalho pode alterar ou revogar as autorizace•es sempre
que haja alterarrào dos pressupostos da sua atribuicao.

2. 0 titular da autorizacão esta obrigado a devolueão do respectivo document° a

Inspeccão Regional de Trabalho sempre que haja lugar a alteraeão dos seus termos
ou a mesma tenha sido revogada.
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Artigo 29.°

Fiscalizacito

Sem prejuizo das competencias atribuidas a outras entidades, a fiscalizacâo do disposto

no presente diploma compete aos servicos do departamento do Govern° Regional corn

competencia em matória de ambiente e a Inspeccão Regional do Trabalho.

Artigo 30.0

Contra-ordenacdes

1. Sem prejuizo das funcOes e competencias dos Orgãos e servicos da administracAo

regional autOnoma, As infraccOes por violacão 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 548.° a 566.° do C6digo do Trabalho.

2. Constitui contra-ordenacào ambiental:

a) Muito grave, a violacdo do disposto no n.° 1 do artigo 3.°;

b) Grave, a violacAo do disposto nos n. " 2 dos artigos 3•0 e 6.°;

c) Leve, a violacao do disposto no n.° 4 do artigo 3.°, no artigo 5.° e no n.° 1 do

artigo 6.°.

3. Constitui contra-ordenacäo laboral:

a) Muito grave, a violacao do disposto nos artigos 9.° a 13.°, nos n." 1 a 4 do

artigo 14.° e nos artigos 20.° e 21.°;

b) Grave, a viola* do disposto nos n." 1 e 3 do artigo 8. 0, nos n." 5 e 6 do

artigo 14.°, nos artigos 15.° a 19. 0 e 22.° a 25.°, e no n.° 2 do artigo 28.°;

c) Leve, a violacAo do disposto nos n." 2 do artigo 8. 0 e 5 do artigo 27.°.

Artigo 31.°

Produto das coimas

o produto das coimas aplicadas ao abrigo do disposto no presente diploma constitui

receita da Regiao AutOnoma dos Acores, com excepcào das aplicadas ao abrigo do n. 3

do artigo anterior que constituem receita pr6pria do Fundo Regional do Emprego.

21



ASSEMBLER LEGISLATIVA DA
REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presiancia

Artigo 32.°
Entrada em vigor

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

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Regiâo AutOnoma dos Acores, na Horta, em

17 de Junho de 2009.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regiâo AutOnoma dos Acores

C2

drFrancisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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ANEXO

(a que se refere a alinea h) do n.° 2 do artigo 27.°)

LISTA DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO EXERCiCIO DE

TRABALHOS Q1UE ENVOLVAM DEMOLICAO OU REMOCAO DE

AMIANTO OU DE MATERIAIS QUE 0 CONTENHAM

1. Materiais para vedagdo e limitarycio das zonas de trabalho, designadamente fitas,
barreiras, rOtulos e material de sinalizacào.

2. Materiais de proteccao contra a propagacäo da contaminacdo.
3. Equipamento apropriado pan visualizacao clara e supenrisão do trabalho e dos

trabalhadores na zona confinada, quando necessario.
4. Gerador de furno pan ensaios e verificacão da estanquidade das zonas confmadas.
5. Equipamento de proteccAo individual, designadamente fatos descartaveis ou

reutilizaveis, botas e luvas lavaveis.
6. Aparelhos de proteccao respirathria individual dotados de filtros de alta eficiencia

ou aparelhos rcspiratOrios corn fornecimento de artigo.
7. Unidade de descontaminacão inteiramente lavavel, corn o niunero de

compartimentos separados entre si por portas automaticas, determinados em fun*
da actividade desenvolvida e dos equipamentos de proteccao utilizados, corn
chuveiro de agua quente adaptive' e areas separadas pan o vestuario limpo e o
vestario de trabalho contaminado, equipado com uma unidade de pressão negativa
pan manter a ventilacrio no interior da unidade de descontaminape.

8. Unidade de pressão negativa pan manter a ventilacão no 'interior das zonas
confinadas, dotado de exaustor corn filtro de particulas de alta eficiencia (HEPA).

9. Aparelho pan medir a pressao negativa corn pelo menos dois canals.
10. Aspirador de particulas de alta eficiencia, corn filtros HEPA fabricados segtmdo as

especificacOes intemacionais relativas a utilizaclo corn amianto.
11. Equipamento de supressào de poeiras.
12. Pulverizador pan aplicacao de aglutinantes de fibras de amianto.
13. Gerador de emergéncia pan os casos de avaria ou de interrupcão da rede electrica.
14. Equipamento pan filtracão das aguas residuals contaminarlas corn amianto.
15. Equipamento de limpeza e produtos descartaveis.
16. Maquina de lavar destinada ao tratamento do vestuario utilizado antes do ingresso

na zona confmada e durante as pausas do trabalho.
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