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Actualmente, em Portugal, apesar da proibição de utilização, o perigo 
de exposição ao amianto mantém-se elevado. Continua a verificar-se 
o incumprimento da lei 2/2011 e ainda que exista legislação sobre 
a monitorização e remoção de MCA* relativa às empresas (Lei n.º 63/2018), 
não existe legislação para os privados, sendo crucial que se comece 
a englobá-los nas obrigações legais deste tema.

Enquanto não se levar com seriedade este tema estaremos a anos-luz 
de erradicar o problema do amianto em Portugal.
*MCA – Material que, na sua constituição, Contenha Amianto.
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Quais as vias de exposição ao amianto?

Amianto ou asbesto é o nome genérico de seis minerais naturais fibrosos. Po-
rém, as fibras de amianto são tóxicas, constituindo um problema ambiental e 
de saúde pública.
A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) expli-
ca-nos que “as fibras de amianto podem afectar gravemente a saúde quando 
inaladas, podendo provocar a amiantose (ou asbestose), o cancro do pulmão ou 
o mesotelioma.”

nAs vias de exposição são a inalação, a ingestão e a exposição cutânea, sendo 
a primeira via de exposição mais frequente e a que apresenta maiores danos para a 
saúde.

Qualquer uma destas vias de exposição pode ocorrer sem que a pessoa frequente um 
espaço onde se verifique a presença de fibras de amianto no ar, basta que esteja em 
contacto com objectos contaminados.

Os sintomas mais frequentes devido a exposição prolongada geralmente in-
cluem a tosse seca persistente, rouquidão, dor constante no peito, dificuldade 
de respiração e sensação de cansaço constante. Estes sintomas podem variar de-
pendendo de como as fibras do amianto afectarem o pulmão e, geralmente, demoram 
até 20 ou 30 anos para surgir após a exposição ao material.

O QUE É O AMIANTO E QUAIS 
OS SEUS RISCOS PARA A SAÚDE?
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Onde está presente?

O papel da intervenção sindical na remoção/substituição 
do amianto nos locais de trabalho

Fonte: ACT e O amianto em Portugal. O cumprimento da lei 2/2011 sobre amianto em edifícios públicos 
de José Manuel Esteves Marques Janela

nEstá presente em mais de 3500 diferentes tipos de materiais, em indústrias como a 
construção civil (coberturas de fibrocimento, canalizações, protecção ignífuga, painéis 
acústicos, tectos falsos, pinturas, asfaltos); o têxtil (mangueiras, cortinas, roupa iso-
lante); ou a fabricação de componentes para meios de transporte (automóveis, navios, 
aviões, comboios) e como isolante (térmico, eléctrico, acústico), etc.

nApesar da reconhecida ligação causal entre a exposição às fibras de amianto e o 
desenvolvimento de várias doenças, nomeadamente do foro oncológico, verifica-se que 
este problema continua a ser desconsiderado e não é uma prioridade política. O Gover-
no e as empresas continuam a incumprir com o Programa de Remoção do Amianto.

Por ser um factor de risco para a saúde de quem o manuseia, o amianto consta na lista 
de doenças profissionais e por isso a sua remoção é uma actividade perigosa que deve  
ser feita por empresas e trabalhadores especializados e os procedimentos têm de ser 
sujeitos à autorização prévia da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). 
Contudo, a CGTP-IN entende que a remoção do amianto deve ser feita garantindo 
a segurança para os trabalhadores que estão a executar a remoção, mas também 
acautelando a segurança dos trabalhadores que por vezes continuam a sua actividade 
laboral enquanto o amianto é removido sem garantir a devida protecção dos mesmos.

A CGTP-IN tem tido um papel activo e persistente na denúncia e esclarecimento sobre 
os perigos causados pelo uso do amianto, e tem persistentemente desenvolvido cam-
panhas exigindo a rápida remoção de tais estruturas não apenas nos edifícios, equi-
pamentos e instalações públicos, mas também nos que pertencem ao sector privado. 

A CGTP – IN reafirma por isso a exigência do respeito pela vida e pela dignidade de 
todos os trabalhadores expostos ao amianto. Reforçando o compromisso de estar na 
dianteira da luta pela defesa da integridade física e mental dos trabalhadores, exige o 
cumprimento da lei e, sobretudo, que se valorize e defenda a vida dos trabalhadores. 
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APOIA-TE NO TEU REPRESENTANTE 
DOS TRABALHADORES PARA A SST

SINDICALIZA-TE
http://www.cgtp.pt/sindicalizar-me
[Clica aqui]

INFORMA-TE SOBRE OS DIREITOS 
PARA A SST JUNTO DO TEU SINDICATO

ELIMINAR DEFINITIVAMENTE O AMIANTO DOS LOCAIS DE TRABALHO 
É MAIS QUE UMA EXIGÊNCIA LEGAL, É UM DEVER MORAL!
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