
Resolução da Assembleia da República n.º 64/98 
Convenção n.º 162 da Organização Internacional do Trabalho, 
sobre a segurança na utilização do amianto. 
 
 
Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 162 da Organização 
Internacional do Trabalho, sobre a segurança na utilização do 
amianto. 
A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.º, 
alínea i), e 166.º, n.º 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, a 
Convenção n.º 162 da Organização Internacional do Trabalho, sobre 
a segurança na utilização do amianto, adoptada pela Conferência 
Internacional do Trabalho em 24 de Junho de 1986, cuja versão 
autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua 
portuguesa seguem em anexo à presente resolução, da qual fazem 
parte integrante. 
Aprovada em 9 de Outubro de 1998. 
O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 
 
 

CONVENÇÃO N.º 162 
 

Convenção sobre a segurança na utilização do amianto 
 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
 
Convocada para Genebra pelo Conselho de Administração da 
Repartição Internacional do Trabalho, e aí reunida em 4 de Junho de 
1986, na sua 72.ª sessão; 
 
Tendo em consideração as convenções e recomendações 
internacionais do trabalho pertinentes, em particular a Convenção e a 
recomendação sobre o cancro profissional, 1974; a Convenção e a 
recomendação sobre o ambiente de trabalho (poluição do ar, ruído e 
vibrações), 1977; a Convenção e a recomendação sobre a segurança 
e a saúde dos trabalhadores, 1981; a Convenção e a recomendação 
sobre os serviços de saúde no trabalho, 1985; a lista das doenças 
profissionais, tal como foi revista em 1980, anexada à Convenção 
sobre as prestações em casos de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, 1964, assim como a Compilação de Directivas Práticas 
sobre a Segurança na Utilização do Amianto, publicada pela 
Repartição Internacional do Trabalho em 1984, que estabelecem os 
princípios de uma política nacional e de uma acção ao nível nacional; 
 



Após ter decidido adoptar diversas propostas relativas à segurança na 
utilização do amianto, questão que constitui o 4.º ponto da ordem de 
trabalhos da sessão; 
 
Após ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma 
convenção internacional; 
 
adopta, neste dia 24 de Junho de 1986, a seguinte Convenção, que 
será denominada Convenção sobre o amianto, 1986. 
 

PARTE I 
Âmbito e definições 

 
Artigo 1.º 

 
1 - A presente Convenção aplica-se a todas as actividades que 
provoquem a exposição dos trabalhadores ao amianto durante o 
trabalho. 
 
2 - Todo e qualquer Membro que ratificar a presente Convenção 
pode, após consulta das organizações mais representativas de 
empregadores e de trabalhadores interessadas, e com base numa 
avaliação dos riscos existentes para a saúde, assim como das 
medidas de segurança aplicadas, excluir determinados ramos da 
actividade económica ou determinadas empresas da aplicação de 
determinadas disposições da Convenção, quando se tiver certificado 
de que a sua aplicação a esses ramos ou a essas empresas não é 
necessária. 
 
3 - Quando decidir a exclusão de determinados ramos da actividade 
económica ou de determinadas empresas, a autoridade competente 
deve ter em conta a frequência, a duração e o nível de exposição, 
assim como o tipo de trabalho e as condições existentes no local de 
trabalho. 
 

Artigo 2.º 
 
Para os fins da presente Convenção: 
 
a) O termo «amianto» significa a forma fibrosa dos silicatos minerais 
que pertencem às rochas metamórficas do grupo das serpentinas, 
isto é, o crisótilo (amianto branco), e do grupo dos anfíbolos, isto é, a 
actinolite, a amosite (amianto castanho, cummingtonite-grunérite), a 
antofilite, a crocidolite (amianto azul), a tremolite, ou toda a mistura 
que contenha um ou mais destes minerais; 



 
b) A expressão «poeiras de amianto» significa as partículas de 
amianto em suspensão no ar ou depositadas susceptíveis de ficar em 
suspensão no ar dos locais de trabalho; 
 
c) A expressão «poeiras de amianto em suspensão no ar» significa, 
para efeitos de medição, as partículas de poeiras medidas por 
avaliação gravimétrica ou outro método equivalente; 
 
d) A expressão «fibras respiráveis de amianto» significa fibras de 
amianto cujo diâmetro seja inferior a 3 (mi)m e a relação 
comprimento-diâmetro seja superior a 3:1. Só as fibras de 
comprimento superior a 5 (mi)m serão tidas em conta para efeitos de 
medição; 
 
e) A expressão «exposição ao amianto» significa o facto de se estar 
exposto, no trabalho, às fibras respiráveis de amianto ou às poeiras 
de amianto em suspensão no ar, quer estas provenham do amianto 
ou então de minerais, matérias ou produtos que contenham amianto; 
 
f) A expressão «os trabalhadores» é extensível aos membros das 
cooperativas de produção; 
 
g) A expressão «representantes dos trabalhadores» significa os 
representantes dos trabalhadores reconhecidos como tais pela 
legislação ou pela prática nacionais, em conformidade com a 
Convenção sobre os representantes dos trabalhadores, 1971. 
 

PARTE II 
Princípios gerais 

 
Artigo 3.º 

 
1 - A legislação nacional deve estabelecer as medidas a tomar para 
prevenir e controlar os riscos para a saúde resultantes da exposição 
profissional ao amianto e para proteger os trabalhadores contra esses 
riscos. 
 
2 - A legislação nacional adoptada em cumprimento do parágrafo 1 
do presente artigo deve ser revista periodicamente à luz dos 
progressos técnicos e do desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos. 
 
3 - A autoridade competente pode permitir derrogações temporárias 
às medidas estabelecidas no parágrafo 1 do presente artigo, em 



condições e prazos a fixar, após consulta das organizações mais 
representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas. 
 
4 - Quando permitir derrogações de acordo com o parágrafo 3 do 
presente artigo, a autoridade competente deve garantir que sejam 
tomadas as precauções necessárias para proteger a saúde dos 
trabalhadores. 
 

Artigo 4.º 
 
A autoridade competente deve consultar as organizações mais 
representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas 
sobre as medidas a tomar para dar cumprimento ao disposto na 
presente Convenção. 
 

Artigo 5.º 
 
1 - A aplicação da legislação adoptada em conformidade com o artigo 
3.º da presente Convenção deve ser assegurada por um sistema de 
inspecção suficiente e adequado. 
 
2 - A legislação nacional deve prever as medidas necessárias que 
abranjam a aplicação das sanções adequadas para assegurar a 
aplicação efectiva e o respeito das disposições da presente 
Convenção. 
 

Artigo 6.º 
 
1 - Os empregadores devem ser considerados responsáveis pela 
aplicação das medidas estabelecidas. 
 
2 - Sempre que dois ou mais empregadores levem simultaneamente 
a cabo actividades no mesmo local de trabalho, devem colaborar com 
vista à aplicação das medidas estabelecidas, sem prejuízo da 
responsabilidade de cada um deles para com a saúde e a segurança 
dos trabalhadores que emprega. A autoridade competente deve 
estabelecer as modalidades gerais dessa colaboração quando tal for 
necessário. 
 
3 - Os empregadores devem, em colaboração com os serviços de 
saúde e segurança no trabalho, e após consulta dos representantes 
dos trabalhadores interessados, preparar os procedimentos a adoptar 
em situações de emergência. 
 



Artigo 7.º 
 
Os trabalhadores devem, dentro dos limites da sua responsabilidade, 
respeitar as instruções de segurança e higiene estabelecidas, que 
visem não só prevenir e controlar os riscos para a saúde que a 
exposição profissional ao amianto implica, mas também protegê-los 
contra esses riscos. 
 

Artigo 8.º 
 
Os empregadores e os trabalhadores ou os seus representantes 
devem colaborar tão estreitamente quanto possível, a todos os níveis 
da empresa, para aplicar as medidas estabelecidas de acordo com a 
presente Convenção. 
 

PARTE III 
Medidas de protecção e de prevenção 

 
Artigo 9.º 

 
A legislação nacional adoptada de acordo com o artigo 3.º da 
presente Convenção deve prever que a exposição ao amianto seja 
prevenida ou controlada por uma ou mais das seguintes medidas: 
 
a) Submeter o trabalho susceptível de expor o trabalhador ao 
amianto a disposições que estabeleçam medidas de prevenção 
técnicas e métodos de trabalho adequados, designadamente a 
higiene no local de trabalho; 
 
b) Estabelecer regras e procedimentos especiais, incluindo 
autorizações, para a utilização do amianto, de certos tipos de 
amianto, de certos produtos que contenham amianto ou para certos 
processos de trabalho. 
 

Artigo 10.º 
 
Quando for necessário para a protecção da saúde dos trabalhadores, 
e seja tecnicamente realizável, a legislação nacional deve prever uma 
ou mais das seguintes medidas: 
 
a) Sempre que for possível, a substituição do amianto, de certos tipos 
de amianto ou de certos produtos que contenham amianto, por 
outros materiais ou produtos, ou a utilização de tecnologias 
alternativas, cientificamente avaliadas pela autoridade competente 
como inofensivas ou menos nocivas; 



 
b) A proibição total ou parcial da utilização do amianto, de certos 
tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto, em 
determinados processos de trabalho. 
 

Artigo 11.º 
 
1 - A utilização da crocidolite e de produtos que contenham esta fibra 
deve ser proibida. 
 
2 - Após consulta das organizações mais representativas de 
empregadores e de trabalhadores interessadas, a autoridade 
competente deve ser habilitada a permitir derrogações à proibição 
prevista no parágrafo 1 supra, quando a substituição não for 
razoavelmente praticável, desde que se tomem medidas para garantir 
que a saúde dos trabalhadores não seja ameaçada. 
 

Artigo 12.º 
 
1 - A flocagem do amianto, seja qual for a sua forma, deve ser 
proibida. 
 
2 - A autoridade competente deve ser habilitada, após consulta das 
organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores interessadas, a permitir derrogações à proibição 
prevista no parágrafo 1 supra, quando os métodos de substituição 
não forem razoavelmente praticáveis, desde que sejam tomadas 
medidas para garantir que a saúde dos trabalhadores não seja 
ameaçada. 
 

Artigo 13.º 
 
A legislação nacional deve prever que os empregadores notifiquem a 
autoridade competente, de acordo com as modalidades e as medidas 
fixadas por esta, sobre certos tipos de trabalhos que implicam uma 
exposição ao amianto. 
 

Artigo 14.º 
 
Os produtores e fornecedores de amianto, assim como os fabricantes 
e fornecedores de produtos que contenham amianto, devem ser 
responsáveis pela rotulagem adequada dos recipientes e, quando for 
caso disso, dos produtos, numa língua e de uma forma facilmente 
compreensíveis para os trabalhadores e os utilizadores interessados, 
e de acordo com as prescrições fixadas pela autoridade competente. 



 
Artigo 15.º 

 
1 - A autoridade competente deve estabelecer limites de exposição 
dos trabalhadores ao amianto ou outros critérios de exposição para a 
avaliação do ambiente de trabalho. 
 
2 - Os limites de exposição ou os outros critérios de exposição devem 
ser fixados, revistos e actualizados periodicamente à luz dos 
progressos tecnológicos e da evolução dos conhecimentos técnicos e 
científicos. 
 
3 - Em todos os locais de trabalho onde os trabalhadores estejam 
expostos ao amianto, o empregador deve tomar todas as medidas 
adequadas para prevenir ou controlar nesses locais a libertação de 
poeiras de amianto para o ar, para se certificar de que são 
respeitados os limites ou os outros critérios de exposição e ainda para 
reduzir a exposição ao nível mais baixo razoavelmente praticável. 
 
4 - Quando as medidas tomadas em cumprimento do parágrafo 3 
deste artigo não impedirem a exposição ao amianto dentro dos 
limites de exposição, ou não se conformarem com os outros critérios 
de exposição fixados em cumprimento do parágrafo 1 deste artigo, o 
empregador deve fornecer, manter e, se necessário, substituir, sem 
encargos para os trabalhadores, um equipamento de protecção 
respiratória adequado e vestuário de protecção especial nos casos 
adequados. O equipamento de protecção respiratória deve estar de 
acordo com as normas estabelecidas pela autoridade competente e 
ser utilizado apenas como medida suplementar, por um período de 
tempo limitado, em situações de emergência ou excepcionais, e não 
se substituir ao controlo técnico. 
 

Artigo 16.º 
 
Cada empregador deve definir e aplicar, sob a sua responsabilidade, 
medidas práticas destinadas à prevenção e ao controlo da exposição 
ao amianto dos trabalhadores que emprega e para a sua protecção 
contra os riscos devidos ao amianto. 
 

Artigo 17.º 
 
1 - A demolição de instalações ou estruturas que contenham 
materiais isolantes friáveis de amianto e a eliminação do amianto de 
edifícios ou de estruturas em que seja susceptível este ficar em 
suspensão no ar, só devem ser empreendidas por empregadores ou 



empreiteiros que a autoridade competente reconheça como 
qualificados para executar esses trabalhos, de acordo com o disposto 
na presente Convenção, e que tenham sido habilitados para esse 
efeito. 
 
2 - O empregador ou o empreiteiro devem ser obrigados, antes de 
iniciar os trabalhos de demolição, a elaborar um plano de trabalho 
que especifique as medidas a tomar, especialmente as que se 
destinem a: 
 
a) Proporcionar toda a protecção necessária aos trabalhadores; 
 
b) Limitar a emissão de poeiras de amianto para o ar; 
 
c) Tomar providências para a eliminação dos resíduos que contenham 
amianto, de acordo com o artigo 19.º desta Convenção. 
 
3 - Os trabalhadores ou os seus representantes devem ser 
consultados sobre o plano de trabalho referido no parágrafo 2 supra. 
 

Artigo 18.º 
 
1 - Quando o vestuário pessoal dos trabalhadores for susceptível de 
contaminação por poeiras de amianto, o empregador deve, de acordo 
com a legislação nacional e em consulta com os representantes dos 
trabalhadores, fornecer vestuário de trabalho adequado, que não 
deve ser levado para fora do local de trabalho. 
 
2 - A manipulação e a limpeza, após o uso, do vestuário de trabalho e 
do vestuário especial de protecção devem efectuar-se em condições 
sujeitas a controlo, de acordo com as exigências da autoridade 
competente, a fim de se prevenir a emissão de poeiras de amianto. 
 
3 - A legislação nacional deve proibir que se leve para casa o 
vestuário de trabalho, o vestuário especial de protecção e o 
equipamento de protecção individual. 
 
4 - O empregador deve ser responsável pela limpeza, conservação e 
arrumação do vestuário de trabalho, do vestuário especial de 
protecção e do equipamento de protecção individual. 
 
5 - O empregador deve pôr à disposição dos trabalhadores expostos 
ao amianto instalações onde estes possam lavar-se, tomar banho ou 
chuveiro no local de trabalho, conforme for apropriado. 
 



Artigo 19.º 
 
1 - De acordo com a legislação e a prática nacionais, o empregador 
deve eliminar os resíduos que contenham amianto de maneira a não 
pôr em risco a saúde dos trabalhadores interessados, incluindo os 
que manipulam resíduos de amianto, nem a da população vizinha da 
empresa. 
 
2 - A autoridade competente e os empregadores devem tomar 
medidas adequadas para prevenir a poluição do ambiente em geral 
pelas poeiras de amianto emitidas a partir dos locais de trabalho. 
 

PARTE IV 
Vigilância do ambiente de trabalho e da saúde dos trabalhadores 

 
Artigo 20.º 

 
1 - Quando a protecção da saúde dos trabalhadores o exigir, o 
empregador deve medir a concentração de poeiras de amianto em 
suspensão no ar nos locais de trabalho e vigiar regularmente a 
exposição dos trabalhadores ao amianto, segundo métodos 
especificados pela autoridade competente. 
 
2 - Os registos de resultados da vigilância do ambiente de trabalho e 
da exposição dos trabalhadores ao amianto devem ser conservados 
durante um período determinado pela autoridade competente. 
 
3 - Os trabalhadores interessados, os seus representantes e os 
serviços de inspecção devem ter acesso a esses registos. 
 
4 - Os trabalhadores ou os seus representantes devem ter o direito 
de solicitar a vigilância do ambiente de trabalho e de recorrer à 
autoridade competente relativamente aos resultados dessa vigilância. 
 

Artigo 21.º 
 
1 - Os trabalhadores que estejam ou tenham estado expostos ao 
amianto devem poder beneficiar, de acordo com a legislação e a 
prática nacionais, dos exames médicos necessários para a vigilância 
da sua saúde, em função do risco profissional, e para o diagnóstico 
das doenças profissionais provocadas pela exposição ao amianto. 
 
2 - A vigilância da saúde dos trabalhadores no que respeita à 
utilização do amianto não deve acarretar para estes qualquer perda 



de ganho; deve ser gratuita e efectuar-se, tanto quanto possível, 
durante as horas de trabalho. 
 
3 - Os trabalhadores devem ser informados, de maneira suficiente e 
adequada, dos resultados dos seus exames médicos e receber 
aconselhamento individual sobre o seu estado de saúde relacionado 
com o seu trabalho. 
 
4 - Quando uma afectação permanente a um trabalho que implique 
exposição ao amianto for desaconselhada por razões médicas, devem 
fazer-se todos os esforços, de maneira compatível com a prática e as 
condições nacionais, para proporcionar aos trabalhadores 
interessados outros meios de conservarem os seus rendimentos. 
 
5 - A autoridade competente deve elaborar um sistema de notificação 
das doenças profissionais causadas pelo amianto. 
 

PARTE V 
Informação e educação 

 
Artigo 22.º 

 
1 - A autoridade competente deve, em consulta e colaboração com as 
organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores interessadas, tomar disposições adequadas para 
promover a difusão das informações e a educação de todas as 
pessoas sujeitas aos riscos que a exposição ao amianto comporta 
para a saúde, assim como aos métodos de prevenção e controlo. 
 
2 - A autoridade competente deve assegurar que os empregadores 
estabeleçam por escrito uma política e procedimentos relativos às 
medidas de educação e de formação periódicas dos trabalhadores 
sobre os riscos devidos ao amianto e sobre os métodos de prevenção 
e controlo. 
 
3 - O empregador deve assegurar que todos os trabalhadores 
expostos ou susceptíveis de exposição ao amianto sejam informados 
sobre os riscos que o seu trabalho comporta para a saúde e 
instruídos sobre as medidas de prevenção, assim como sobre os 
métodos correctos de trabalho, e que recebam uma formação 
contínua nesses domínios. 
 



PARTE VI 
Disposições finais 

 
Artigo 23.º 

 
As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao 
director-geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele 
registadas. 
 

Artigo 24.º 
 
1 - A presente Convenção vinculará apenas os Membros da 
Organização Internacional do Trabalho cuja ratificação tenha sido 
registada pelo director-geral. 
 
2 - Entrará em vigor 12 meses depois de as ratificações de dois 
Membros terem sido registadas pelo director-geral. 
 
3 - Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor para cada 
Membro 12 meses após a data em que tiver sido registada a sua 
ratificação. 
 

Artigo 25.º 
 
1 - Qualquer Membro que tenha ratificado a presente Convenção 
pode denunciá-la, decorrido um período de 10 anos a contar da data 
da entrada em vigor inicial da Convenção, mediante uma 
comunicação apresentada ao director-geral da Repartição 
Internacional do Trabalho e por ele registada. A denúncia apenas 
produzirá efeito um ano depois de ter sido registada. 
 
2 - Qualquer Membro que tenha ratificado a presente Convenção e 
que, dentro do prazo de um ano após a expiração do período de 10 
anos mencionado no parágrafo anterior, não fizer uso da faculdade de 
denúncia prevista pelo presente artigo, ficará vinculado por um novo 
período de 10 anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente 
Convenção no termo de cada período de 10 anos nas condições 
previstas no presente artigo. 
 

Artigo 26.º 
 
1 - O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará 
todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho do 
registo de todas as ratificações e denúncias que lhe forem 
comunicadas pelos Membros da Organização. 



 
2 - Ao notificar os Membros da Organização do registo da segunda 
ratificação que lhe tiver sido comunicada, o director-geral chamará a 
atenção dos Membros da Organização para a data em que a presente 
Convenção entrará em vigor. 
 

Artigo 27.º 
 
O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeitos de registo, de 
acordo com o artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, informações 
completas sobre todas as ratificações e actos de denúncia que tiver 
registado em conformidade com os artigos anteriores. 
 

Artigo 28.º 
 
Sempre que o considere necessário, o Conselho de Administração da 
Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral 
um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e examinará a 
oportunidade de inscrever na ordem de trabalhos da Conferência a 
questão da sua revisão total ou parcial. 
 

Artigo 29.º 
 
1 - No caso de a Conferência adoptar uma nova convenção que 
reveja total ou parcialmente a presente Convenção, e salvo 
disposição em contrário da nova convenção: 
 
a) A ratificação por um Membro da nova convenção que efectuar a 
revisão implicará de pleno direito, não obstante o artigo 22.º supra, a 
denúncia imediata da presente Convenção, sob reserva de que a 
nova convenção que efectuará a revisão tenha entrado em vigor; 
 
b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção que 
efectuar a revisão, a presente Convenção deixará de estar aberta a 
ratificação dos Membros. 
 
2 - A presente Convenção permanecerá todavia em vigor, na sua 
forma e conteúdo, para os Membros que a tiverem ratificado e que 
não ratificaram a convenção que efectuar a revisão. 
 

Artigo 30.º 
 
As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção fazem 
igualmente fé. 


