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1. Enquadramento
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma das atividades do projeto Competitividade
Responsável (CR), um dos projetos âncora da APCM (Associação Pólo de Competitividade da
Moda). Este projeto assenta nas seguintes 5 áreas de intervenção, que respondem a
importantes fatores de diferenciação das empresas, numa perspetiva social, ambiental e
económica:
Competitividade Responsável (CR)
Responsabilidade
Social

Desenvolvimento
sustentável

Eficiência
energética

Certificação de
empresas e de
produtos

Ferramentas
para a
produtividade

Globalmente o projeto CR visa potenciar as sinergias existentes entre empresas industriais
e instituições das fileiras têxteis, vestuário e calçado, contribuindo para a sua
sustentabilidade e competitividade à escala mundial. Trata-se de um projeto que tem por
base a situação atual e os planos estratégicos definidos para o desenvolvimento das
capacidades das pessoas e das empresas, assim como das suas responsabilidades perante a
sociedade e o ambiente, assumindo, por isso, um papel fundamental e estruturante na
responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável e competitivo para o setor das
indústrias da moda.
Este plano de ação da melhoria das condições de higiene e segurança no trabalho, no setor
têxtil e do vestuário, foi desenvolvido no âmbito da área de responsabilidade social do
projeto CR, tendo sido baseado no levantamento das condições de higiene, segurança e
saúde no trabalho, em empresas do setor têxtil e do vestuário, considerando as várias
etapas produtivas.
Para além da análise dos riscos ditos tradicionais (exposição ao ruído, exposição a poeiras,
exposição a gases e vapores, exposição a iluminação inadequada, movimentação e
mauseamento de cargas manuais, projeção de objetos, choque ou impacto, queda em
altura, queda de objetos, choque elétrico, esmagamento, arrastamento/ enrolamento,
corte/ perfuração/ abrasão, manuseamento de substâncias químicas e ambiente térmico),
foi incluída a análise de riscos associados às nanotecnologias no setor têxtil, uma vez que se
trata de um risco emergente que necessita de ser estudado, conforme referido no
documento Perspetivas 1 – Novos riscos emergentes para a segurança e saúde no trabalho,
da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, publicado em 2009. Foi
também incluída uma análise ao stresse nos locais de trabalho, que é já reconhecido como
um grave problema de saúde relacionado com o trabalho, devendo ser devidamente
analisado, tendo inclusivamente sido tema de uma semana europeia e uma campanha de
informação com o slogan “Trabalho sobre Stress”, promovida pela Agência Europeia de
Segurança e Saúde no Trabalho, em 2002.

1.1. Amostra de empresas
Para o levantamento das condições de higiene, segurança e saúde no trabalho e
subsequente proposta de plano de ação nas empresas têxteis e do vestuário foi estudada
uma amostra representativa do setor. É importante salientar que nem todos os aspetos
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identificados assumem a mesma importância nos vários processos produtivos, tendo-se
procurado obter uma amostra que caraterizasse os diferentes setores.
Assim, foi analisada uma amostra com 54 setores representativos das principais atividades
no setor têxtil e do vestuário:
Fiação

Tecelagem

Tricotagem

Ultimação

Confecção

F1

T1

TR1

U1

C1

F2

T2

TR2

U2

C2

F3

T3

TR3

U3

C3

F4

T4

TR4

U4

C4

F5

T5

TR5

U5

C5

F6

T6

---

U6

C6

F7

T7

---

U7

C7

F8

T8

---

U8

C8

F9

T9

---

U9

C9

F10

T10

---

U10

C10

F11

---

---

U11

C11

---

---

---

U12

---

---

---

---

U13

---

---

---

---

U14

---

---

---

---

U15

---

---

---

---

U16

---

---

---

---

U17

---

As empresas estudadas foram codificadas em função das suas atividades, d seguinte forma:
Fiação (Fx), Tecelagem (Tx), Tricotagem (TRx), Ultimação (Ux) e Confeção (Cx), onde x
representa o número atribuído à empresa.
Em cada um dos setores mencionados, foram também considerados os fatores de risco
associados às atividades desenvolvidas na manutenção e na armazenagem. Foi ainda
incluída a análise de riscos associados às nanotecnologias aplicadas no setor têxtil, efetuada
em conjunto com o Centi – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e
Inteligentes.

1.2. Principais aspetos de higiene e segurança no trabalho
Para além dos riscos tradicionalmente considerados num processo de avaliação de riscos em
higiene, segurança e saúde no trabalho, foram considerados fatores de risco que, por um
lado estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, e que, por outro lado, são riscos
emergentes que carecem de algum estudo. Assim, foram incluídos os seguintes aspetos:
•

Exposição ao ruído;

•

Exposição a poeiras;

•

Exposição a gases e vapores;

Página 4 de 45
Data: Maio 2012

Plano de ação setorial da melhoria das condições de hst
no setor têxtil e do vestuário (M1b)
By Citeve

•

Exposição a iluminação inadequada;

•

Movimentação e manuseamento de cargas manuais;

•

Projeção de objetos;

•

Choque ou impacto;

•

Queda em altura;

•

Queda de objetos;

•

Choque elétrico;

•

Esmagamento;

•

Arrastamento/ Enrolamento;

•

Corte/ Perfuração/ Abrasão;

•

Manuseamento de substâncias químicas;

•

Ambiente térmico;

•

Stresse nos locais de trabalho;

•

Riscos da utilização de nanotecnologia.

Todos estes aspetos foram analisados nas seguintes áreas: armazenagem, fiação,
tecelagem, tricotagem, ultimação (inclui tinturaria, estamparia e acabamentos), confeção e
manutenção. Relativamente aos riscos relacionados com a utilização de nanotecnologias
estes podem ser enquadrados de duas formas distintas:
•

A utilização de produtos e materiais com caraterísticas nano;

•

A utilização de equipamentos e máquinas específicos para a produção de materiais
que incorporem a nanotecnologia.

Assim, a nanotecnologia poderia ser enquadrada como um risco no manuseamento de
substâncias químicas, na utilização de máquinas ou equipamentos de trabalho, na exposição
a poeiras e a gases e vapores, etc. No entanto, dada a sua especificidade, optou-se por
fazer um tratamento individualizado deste risco.

1.3. Principal legislação
A legislação de higiene e segurança no trabalho em vigor em Portugal resulta em grande
parte da transposição de diretivas comunitárias, estando dispersa por inúmeros diplomas.
Existem ainda diversas situações, nomeadamente a nível da caraterização do ambiente de
trabalho (como por exemplo, o caso das poeiras, certos gases e vapores, a iluminação e o
ambiente térmico), que são complementadas com normas específicas. Em seguida é
apresentada uma listagem de alguma da legislação e normalização em vigor na área de
higiene e segurança no trabalho, com relevância para o setor têxtil e do vestuário, no
âmbito deste trabalho:
•

Lei 102/2009, de 10 de setembro – aprova o regime jurídico da promoção e
prevenção da segurança e da saúde no trabalho;

•

Lei 98/2009, de 4 de setembro – regulamenta o regime de reparação de acidentes
de trabalho e de doenças profissionais;
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•

Decreto Regulamentar 6/2001, de 5 de maio, alterado pelo Decreto Regulamentar
76/2007, de 17 de julho - que aprova a lista das doenças profissionais e o respetivo
índice codificado;

•

Regulamento CLP (Regulamento CE 1272/2008, de 16 de dezembro) – relativo à
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas;

•

Regulamento REACH (Regulamento CE 1907/2006, de 18 de dezembro) - relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas;

•

Decreto-Lei 103/2008, de 24 de junho – estabelece as regras relativas à colocação
no mercado e entrada em serviço das máquinas e respetivos acessórios;

•

Decreto-Lei 50/2005, de 25 de fevereiro – relativo às prescrições mínimas de
segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de
trabalho;

•

Decreto-Lei 182/2006, de 6 de setembro – relativo às prescrições mínimas de
segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos
aos agentes físicos (ruído);

•

Decreto-Lei 24/2012, de 6 de fevereiro, que revoga o Decreto -Lei 305/2007, de 24
de agosto, que altera o Decreto-Lei 290/2001, de 16 de novembro – relativo à
proteção da segurança e saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à
exposição a agentes químicos no trabalho;

•

Portaria 1131/93, de 4 de novembro, alterada pela Portaria 109/93, de 10 de abril –
estabelece as exigência essenciais relativas à saúde e segurança aplicáveis aos
equipamentos de proteção individual;

•

Decreto-Lei 348/93, de 1 de outubro – relativo às prescrições mínimas de segurança
e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamento de proteção
individual no trabalho;

•

Decreto-Lei 330/93, de 25 de setembro – relativo às prescrições mínimas de
segurança e de saúde na movimentação manual de cargas;

•

Portaria 53/71, de 3 de fevereiro, revista pela Portaria 702/80, de 22 de setembro –
aprova o regulamento geral de segurança e higiene do trabalho nos
estabelecimentos industriais;

•

ISO 7243:1989 – Ambientes quentes – Estimativa do stresse térmico num
trabalhador usando o índice WBGT;

•

ISO 8995:2002 – requisitos de iluminação para locais de trabalho interiores;

•

NP 1796:2007 – Valores limite de exposição profissional a agentes químicos;

•

Metodologia para poeiras de algodão (em cru) recomendada pela ACGIH:1966
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
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2. Levantamento das condições de Higiene e
Segurança no Trabalho
Nos pontos seguintes é analisada a situação relativa a higiene, segurança e saúde no
trabalho das empresas do setor têxtil e do vestuário, tendo em conta a amostra de
empresas estudadas. Assim, para cada um dos diferentes aspetos de higiene e segurança
no trabalho, são apresentados os principais efeitos na saúde, os locais, no setor têxtil e do
vestuário onde existe maior probabilidade de ocorrerem esses efeitos na saúde e, quando
necessário, informação complementar, que inclui o tipo de doenças profissionais e, quando
aplicável, os valores de referência associados aos riscos identificados.

2.1. Exposição ao ruído
Efeitos
Surdez
Aumento da tensão sanguínea
Aumento da frequência cardíaca
Perturbações das capacidades físicas e mentais (irritabilidade, alterações do sono, perda de equilíbrio,
falta de concentração, etc.)
Cefaleias (dores de cabeça)
Locais no STV
Fiação:
Abridores/ misturadores, cardas, laminadores, reunideiras de fita, penteadeiras, torces, contínuo de
anel e open-end, bobinagem e retorção. Os valores de ruído encontrados nestes postos de trabalho
são normalmente superiores a 87 dB(A), podendo em alguns casos situar-se entre os 85 dB(A) e os
87 dB(A). Relativamente ao nível de pressão sonora de pico (LCpico) verifica-se que apenas
pontualmente se obtêm valores superiores a 135 dB (C), sendo ainda observados alguns valores
superiores a 137 dB(C)
Tecelagem:
Urdissagem, encolagem, montagem da teia, teares (lançadeira, pinças (flexíveis ou rígidas), projétil,
jato de ar e jato de água). Na sala de teares os valores de ruído ultrapassam os 87 dB(A), sendo
normalmente superiores a 90 dB(A). Nos restantes postos de trabalho o valor do ruído é influenciado
pela envolvente dos equipamentos, podendo situar-se entre os 80 dB(A) e os 87 dB(A), sendo que em
alguns casos ultrapassa os 87 dB(A). Relativamente ao LCpico verifica-se que apenas pontualmente se
obtêm valores superiores a 135 dB (C), sendo ainda observados alguns valores superiores a 137
dB(C) e a 140 dB(C)
Tricotagem:
Montagem e afinação do tear, tear (circular, máquinas retas, tear cotton (fully fashion), malha de teia
e seamless). Na sala de teares de tricotagem os valores de ruído situam-se normalmente entre os 85
dB(A) e os 87 dB(A), podendo pontualmente ser superiores a 87 dB(A). Nos restantes postos de
trabalho o valor do ruído é influenciado pela envolvente dos equipamentos, situando-se normalmente
entre os 80 dB(A) e os 85 dB(A). Relativamente ao LCpico verifica-se que os valores obtidos são
inferiores a 135 dB(C)
(continua)
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Locais no STV
Ultimação:
Gaseadeiras, instalação de pré-tratamento em contínuo (desencolar, mercerizar, lavar, branquear,
etc.), autoclaves, barcas, jet, jigger, foulard, máquina de tambor rotativo, rolos espremedores,
hidroextrator, secador (de cilindros, de tapete, de pressão, radio-frequência e tipo doméstico),
estamparia (quadro plano e rotativo), calandra ou prensa, râmula, cardas, esmeril, lâminas ou
tesouras, máquina de compactar/ sanfor. Os níveis de ruído na ultimação são muito influenciados
pelos equipamentos existentes na área fabril e pela sua envolvente, sendo normal ultrapassar os 87
dB(A), nomeadamente nos postos de trabalho onde existe injeção direta de vapor. Relativamente ao
LCpico verifica-se que pontualmente são obtidos valores superiores a 135 dB(C), e que em alguns
equipamentos, nomeadamente nos Jets, são obtidos valores superiores a 137 dB(C)
Confeção:
Corte automático e costura (máquinas de controlo manual, semiautomático e automático). Os valores
de ruído podem situar-se entre os 80 dB(A) e os 87 dB(A). Muito pontualmente são ultrapassados os
87 dB(A) e em algumas situações os níveis de ruído são inferiores a 80 dB(A). Relativamente ao LCpico
verifica-se que normalmente os valores obtidos são muito inferiores a 135 dB(C)

Outras Informações
A exposição ao ruído é um fator de risco para a Doença Profissional Hipoacúsia de perceção bilateral
por lesão coclear irreversível (com ou sem acufenos), frequentemente simétrica, afetando
preferencialmente as altas frequências, devido a traumatismo sonoro. Apresenta um período de
caraterização indicativo de 1 ano.
Nos locais identificados verificou-se a ultrapassagem de pelo menos um dos valores previstos no
Decreto-Lei 182/2006, de 6 de setembro. Este decreto-lei define, para os parâmetros LEX,8h –
exposição pessoal diária ao ruído e LCpico – nível de pressão sonora de pico, os seguintes valores:
•

Valores de Ação Inferior (LEX,8h = 80 dB(A) e LCpico = 135 dB(C));

•

Valores de Ação Superior (LEX,8h = 85 dB(A) e LCpico = 137 dB(C));

•

Valores Limite de Exposição (LEX,8h = 87 dB(A) e LCpico = 140 dB(C)).

De notar que para a aplicação dos valores limite de exposição, na determinação da exposição efetiva
do trabalhador ao ruído é tida em conta a atenuação do ruído proporcionada pelos protetores
auditivos.

2.2. Exposição a poeiras
Efeitos
Alterações das funções respiratórias
Agravamento das doenças respiratórias (como bronquite e asma)
Alterações resultantes da exposição a poeiras de algodão (bissinose)
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Locais no STV
Fiação:
Abridores/ misturadores, cardas, laminadores, reunideiras de fita, penteadeiras, torces, contínuo de
anel e open-end, bobinagem e retorção. O risco pode resultar da exposição a poeiras totais (partículas
(insolúveis ou fracamente solúveis) sem outra classificação, fração total), ou da exposição a poeiras
de algodão, quando se realizam trabalhos com algodão não processado (algodão cru). Normalmente
não é ultrapassado o valor limite de exposição para as poeiras totais. No caso das poeiras de algodão
é comum verificar-se a ultrapassagem do valor limite
Tecelagem:
Urdissagem, encolagem, teares (lançadeira, pinças (flexíveis ou rígidas), projétil e jato de ar) e
revista. O risco pode resultar da exposição a poeiras totais (partículas (insolúveis ou fracamente
solúveis) sem outra classificação, fração total), ou da exposição a poeiras de algodão, quando se
realizam trabalhos com algodão não processado (algodão cru). Normalmente não é ultrapassado o
valor limite de exposição para as poeiras totais. No caso das poeiras de algodão pontualmente
verifica-se a ultrapassagem do valor limite
Tricotagem:
Tear (circular, máquinas retas, tear cotton (fully fashion), malha de teia e seamless) e revista. O risco
pode resultar da exposição a poeiras totais (partículas (insolúveis ou fracamente solúveis) sem outra
classificação, fração total), ou da exposição a poeiras de algodão, quando se realizam trabalhos com
algodão não processado (algodão cru). Normalmente não é ultrapassado o valor limite de exposição
para as poeiras totais. No caso das poeiras de algodão é comum verificar-se a ultrapassagem do valor
limite, nomeadamente na sala de teares e nas mesas de revista
Ultimação:
Prensas de porta-material de rama, máquina de preparar cargas de tecido/ malha, enrolar/
desenrolar, secador (de cilindros, de tapete, de pressão, radio-frequência e tipo doméstico), râmula,
cardas, esmeril, lâminas ou tesouras, máquina de compactar/ sanfor e cozinha de cores. O risco pode
resultar da exposição a poeiras totais (partículas (insolúveis ou fracamente solúveis) sem outra
classificação, fração total), ou da exposição a poeiras de algodão, quando se realizam trabalhos com
algodão não processado (algodão cru). Normalmente não são ultrapassados os valores limite de
exposição definidos para as poeiras totais e para as poeiras de algodão

Manutenção:
Trabalhos de soldadura, limpeza de peças e outras operações de manutenção. O risco pode resultar da
exposição a poeiras metálicas, especialmente na soldadura, nomeadamente poeiras de cobre, ferro ou
estanho. Normalmente não são ultrapassados os valores limite de exposição definidos para estas
poeiras

Outras Informações
A exposição a poeiras de algodão é um fator de risco para as seguintes doenças profissionais:
•

Granulamatose pulmonar com insuficiência respiratória, confirmada por provas funcionais
respiratórias – apresenta um período de caraterização indicativo de 1 ano;

•

Complicações a nível de insuficiência cardíaca direita – apresenta um período de caraterização
indicativo de 20 anos;

•

Complicações a nível de carcinoma pulmonar – apresenta um período de caraterização
indicativo de 20 anos.
(continua)
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Outras Informações
A exposição a poeiras e aerossóis com ação imunoalérgica e/ou irritante é um fator de risco para a
asma profissional – apresenta um período de caraterização indicativo de 1 ano.
Apesar de menos comuns, a nível da indústria têxtil e do vestuário, poderão surgir doenças
profissionais relacionadas com a inalação de óxidos de ferro ou estanho, sobretudo em atividades de
manutenção.
Os valores limite de exposição definidos em legislação/ normalização, para as poeiras encontradas,
são os seguintes:
•

Para as poeiras de algodão considera-se o valor limite de exposição de média ponderada (VLEMP), definido pela ACGIH:1966, de 1,0 mg/m3 ;

•

Para as partículas (insolúveis ou fracamente solúveis) sem outra classificação (fração total)
considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 10 mg/m3;

•

Para as poeiras ou névoas de cobre considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 1
mg/m3;

•

Para as poeiras de estanho considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 2 mg/m3;

•

Para as poeiras de ferro considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 1 mg/m3..

2.3. Exposição a gases e vapores
Efeitos
Alteração das funções respiratórias
Irritação dos olhos, pele e vias respiratórias
Cefaleias (dores de cabeça)
Alterações ao nível do sistema nervoso central
Asfixia
Lesões hepáticas
Locais no STV
Armazenagem:
Locais onde existam empilhadores a gás ou a gasóleo. Neste caso o risco resulta da exposição a
monóxido de carbono, dióxido de carbono e dióxido de azoto, embora normalmente os valores limite
de exposição não sejam ultrapassados.
Tecelagem
Operações de revista. Neste caso o risco resulta da exposição a solventes orgânicos, podendo variar
em função do produto tira-nódoas utilizado na empresa (como por exemplo o tetracloroetileno e o
metanol)
Tricotagem
Operações de revista. Neste caso o risco resulta da exposição a solventes orgânicos, podendo variar
em função do produto tira-nódoas utilizado na empresa (como por exemplo o tetracloroetileno e o
metanol)
(continua)
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Locais no STV
Ultimação:
Cozinha de cores, gaseadeiras, instalação pré-tratamento em contínuo (desencolar, mercerizar, lavar,
branquear, etc.), tingimento (autoclaves, barcas, jet, jigger, foulard, máquina de tambor rotativo,
etc.) e estamparia (quadro plano, quadro rotativo e digital). Neste caso o risco resulta essencialmente
da exposição às substâncias químicas manuseadas nestas etapas do processo produtivo, como sejam,
peróxido de hidrogénio, hidróxido de sódio, ácido acético, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, formaldeído,
cloro, solventes orgânicos, etc..
Confeção:
Limpeza (tira-nódoas). Neste caso o risco resulta da exposição a solventes orgânicos, podendo variar
em função do produto tira-nódoas utilizado na empresa (como por exemplo o tetracloroetileno e o
diclorometano)
Manutenção:
Limpeza de peças e outras operações de manutenção. Neste caso o risco resulta da exposição a
solventes orgânicos, em função dos produtos utilizados na empresa (como por exemplo o tolueno, o
xileno (e seus isómeros), a acetona, o n-hexano, entre outros)

Outras Informações
A exposição a tolueno, xileno e outros homológos do benzeno é um fator de risco para as seguintes
doenças profissionais:
•

Anemia progressiva do tipo hipoplástico ou aplástico – apresenta um período de caraterização
indicativo de 3 anos;

•

Leucopenia com neutropenia – apresenta um período de caraterização indicativo de 1 ano;

•

Diáteses hemorrágicas – apresenta um período de caraterização indicativo de 1 ano;

•

Estados leucemóides – apresenta um período de caraterização indicativo de 3 anos;

•

Leucemias e leucoses aleucémicas – apresenta um período de caraterização indicativo de 10
anos;

•

Perturbações gastrintestinais – apresenta um período de caraterização indicativo de 3 meses;

•

Acidentes neurológicos agudos nos casos não considerados acidentes de trabalho – apresenta
um período de caraterização indicativo de 3 dias;

A exposição a tricloroetileno e a tetracloroetileno é um fator de risco para as seguintes doenças
profissionais:
•

Nevrite óptica ou do trigémio – apresenta um período de caraterização indicativo de 30 dias;

•

Conjuntivites – apresenta um período de caraterização indicativo de 7 dias;

•

Dermites eczematiformes de contato ou traumáticas – apresenta um período de caraterização
indicativo de 7 dias;

•

Acidentes neurológicos agudos, nos casos não considerados acidentes de trabalho – apresenta
um período de caraterização indicativo de 3 dias;

A exposição a hexano é um fator de risco para as polinevrites com alterações eletromiográficas –
apresenta um período de caraterização indicativo de 30 dias.
Poderão surgir outras doenças profissionais catalogadas em função de diferentes produtos utilizados
nos diversos processos do setor têxtil e do vestuário.
(continua)
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Outras Informações
Os valores limite de exposição definidos em legislação/ normalização, para alguns dos principais gases
e vapores encontrados no setor têxtil e do vestuário, são os seguintes:
•

Para o dióxido de carbono considera-se o valor limite de exposição de média ponderada (VLEMP), definido pela NP 1796:2007, de 5.000 ppm, o valor limite de exposição de curta duração
(VLE-CD), definido pela NP 1796:2007, de 30.000 ppm e o valor limite de exposição – oito
horas (VLE-8h), definido pelo decreto-lei 24/2012, de 5.000 ppm;

•

Para o monóxido de carbono considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 25 ppm;

•

Para o dióxido de azoto considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 3 ppm e o
VLE-CD, definido pela NP 1796:2007, de 5 ppm;

•

Para o peróxido de hidrogénio considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 1 ppm;

•

Para o hidróxido de sódio considera-se o valor limite de exposição de concentração máxima
(VLE-CM), definido pela NP 1796:2007, de 2 mg/m3;

•

Para o ácido acético considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 10 ppm, o VLECD, definido pela NP 1796:2007, de 15 ppm e o VLE-8h, definido pelo decreto-lei 24/2012, de
10 ppm;

•

Para o ácido clorídrico considera-se o VLE-CM, definido pela NP 1796:2007, de 2 ppm, o VLE8h, definido pelo decreto-lei 24/2012, de 5 ppm e o VLE-CD, definido pelo decreto-lei
24/2012, de 10 ppm;

•

Para o ácido sulfúrico considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 0,2 mg/m3;

•

Para o formaldeído considera-se o VLE-CM, definido pela NP 1796:2007, de 0,3 ppm;

•

Para o cloro considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 0,5 ppm, o VLE-CD,
definido pela NP 1796:2007, de 1 ppm e o VLE-CD, definido pelo decreto-lei 24/2012, de 0,5
ppm;

•

Para o tricloroetileno considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 50 ppm e o VLECD, definido pela NP 1796:2007, de 100 ppm;

•

Para o tetracloroetileno considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 25 ppm e o
VLE-CD, definido pela NP 1796:2007, de 100 ppm;

•

Para o diclorometano considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 50 ppm;

•

Para o metanol considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 200 ppm, o VLE-CD,
definido pela NP 1796:2007, de 250 ppm e o VLE-MP, definido pelo decreto-lei 24/2012, de
200 ppm;

•

Para o tolueno considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 50 ppm, o VLE-MP,
definido pelo decreto-lei 24/2012, de 50 ppm e o VLE-CD, definido pelo decreto-lei 24/2012,
de 100 ppm;

•

Para o xileno (e seus isómeros) considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 100
ppm, o VLE-CD, definido pela NP 1796:2007, de 150 ppm, o VLE-MP, definido pelo decreto-lei
24/2012, de 50 ppm e o VLE-CD, definido pelo decreto-lei 24/2012, de 100 ppm;

•

Para a acetona considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 500 ppm, o VLE-CD,
definido pela NP 1796:2007, de 750 ppm e o VLE-MP, definido pelo decreto-lei 24/2012, de
500 ppm;

•

Para o n-hexano considera-se o VLE-MP, definido pela NP 1796:2007, de 50 ppm e o VLE-MP,
definido pelo decreto-lei 24/2012, de 20 ppm.

Foi ainda determinado, se durante o armazenamento de artigos têxteis acabados existe a ocorrência
de libertação de compostos orgânicos voláteis para a atmosfera de trabalho. Os resultados obtidos
mostram que não existe libertação de compostos orgânicos voláteis, nos artigos têxteis, que ponham
em risco os trabalhadores.
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2.4. Exposição a iluminação inadequada
Efeitos
Fadiga visual
Cefaleias (dores de cabeça)
Perceção incorreta da realidade (por efeito estroboscópico, iluminação deficiente, etc.), podendo
provocar vários tipos de acidente
Perda temporária de visão (por exemplo, por encadeamento)
Locais no STV
Potencialmente em qualquer um dos postos de trabalho da armazenagem, manutenção, fiação,
tecelagem, tricotagem, ultimação e confeção. É comum encontrar níveis de iluminação inadequados
em diversas áreas do setor têxtil e do vestuário, muitas vezes influenciados pela disposição dos
equipamentos em relação à iluminação geral, pela falta de iluminação localizada, pelas deficientes
condições de iluminação natural, pela falta de limpeza das luminárias e superfícies envidraçadas e pela
ausência de planos para a substituição das lâmpadas no final do seu tempo de vida.

Outras Informações
A norma ISO 8995:2002 define níveis de iluminância diferentes em função do tipo de posto de
trabalho e, para além disso, esta norma refere ainda a importância de se conseguir um grau uniforme
de iluminação sobre o plano de trabalho, sendo este parâmetro designado de uniformidade
(parâmetro determinado pela razão entre o valor mínimo e o valor médio obtidos em cada posto de
trabalho avaliado) que não deve ser inferior a 0,7 na área da tarefa, e a 0,5 na área circundante.
Os principais valores de iluminação recomendada definidos na norma ISO 8995:2002, aplicáveis ao
setor têxtil e do vestuário, são:
•

Armazenagem – 100 lux;

•

Área de embalagem e expedição – 300 lux

•

Zonas de trabalho, cozinha de cores e abertura do algodão – 200 lux

•

Cardação, lavagem, passagem a ferro, desenho,
preparação à fiação, fiação de linho e juta – 300 lux

•

Fiação, filamento, bobinagem, tecelagem, tricotagem – 500 lux

•

Costura, tricotagem fina – 750 lux;

•

Acabamento, tingimento – 500 lux;

•

Estampagem automática – 500 lux;

•

Controlo de qualidade, revista – 1.000 lux.

penteação,

encolagem,

laminagem,
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2.5. Movimentação e manuseamento de cargas manuais
Efeitos
Lesões músculo-esqueléticas (hérnia discal, dor ciática, lombalgia, bicos de papagaio, artroses, etc.)
Dores musculares
Aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial
Locais no STV
Armazenagem:
Manuseamento e movimentação de embalagem de produtos químicos, matérias-primas e produto
final, em carros e porta-paletes. Normalmente a movimentação de cargas é auxiliada com meios
mecânicos, no entanto verificam-se posturas incorretas no levantamento de cargas, movimentação de
materiais e dos meios auxiliares de movimentação.
Fiação:
Manuseamento e movimentação de rama, carretos, canelas e bobines, em potes (algumas etapas do
processo), carros ou porta-paletes. Normalmente a movimentação de cargas é auxiliada com meios
mecânicos, no entanto verificam-se posturas incorretas no levantamento de cargas, movimentação de
materiais e dos meios auxiliares de movimentação.
Tecelagem:
Manuseamento e movimentação de bobines, canelas, órgãos de tear e rolos de tecido, em carros ou
porta-paletes. Normalmente a movimentação de cargas é auxiliada com meios mecânicos, no entanto
verificam-se posturas incorretas no levantamento de cargas, movimentação de materiais e dos meios
auxiliares de movimentação.
Tricotagem:
Manuseamento e movimentação de bobines, rolos de malha ou peças tricotadas, em carros ou portapaletes. Normalmente a movimentação de cargas é auxiliada com meios mecânicos, no entanto
verificam-se posturas incorretas no levantamento de cargas, movimentação de materiais e dos meios
auxiliares de movimentação.
Ultimação:
Manuseamento e movimentação de rama, bobine, peças ou rolos de tecido, peças ou rolos de malha e
sacos, bidões e baldes de produtos químicos, quadros e rolos de estampar, em cavaletes (para alguns
processos de tecido), carros ou porta-paletes. Normalmente a movimentação de cargas é auxiliada
com meios mecânicos, no entanto verificam-se posturas incorretas no levantamento de cargas,
movimentação de materiais e dos meios auxiliares de movimentação.
Confeção:
Manuseamento e movimentação de rolos de tecido e malha e peças, em carros ou porta-paletes.
Normalmente a movimentação de cargas é auxiliada com meios mecânicos, no entanto verificam-se
posturas incorretas no levantamento de cargas, movimentação de materiais e dos meios auxiliares de
movimentação.

Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como as movimentações de peças de máquinas.
A movimentação de cargas de maior peso é auxiliada com meios mecânicos, no entanto verificam-se
posturas incorretas no levantamento de cargas, movimentação de materiais e dos meios auxiliares de
movimentação.
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Outras Informações
A pressão sobre bolsas sinoviais, devida à posição ou atitude de trabalho é um fator de risco para a
doenças profissional Bursite (fase aguda ou crónica) olecraniana ou acromial – apresenta um período
de caraterização indicativo de 3 meses.
A sobrecarga sobre bainhas tendinosas, tecidos peritendinosos, inserções tendinosas ou musculares,
devida ao ritmo dos movimentos, à força aplicada e à posição ou atitude de trabalho é um fator de
risco para as seguintes doenças profissionais: tendinites, tenossinovites e miotenossinovites crónicas,
periartrite da escápulo-humeral, condilite, epicondilite, epitrocleíte e estiloidite – apresenta um
período de caraterização indicativo de 3 meses.
A pressão sobre nervos ou plexos nervosos devida à força aplicada, posição, ritmo, atitude de trabalho
ou à utilização de utensílios ou ferramentas é um fator de risco para as seguintes doenças
profissionais:
•

Síndrome do túnel cárpico – apresenta um período de caraterização indicativo de 30 dias;

•

Síndrome do canal de Guyon – apresenta um período de caraterização indicativo de 30 dias;

•

Síndrome da goteira epitrocleolecraneana (compressão do nervo cubital) – apresenta um
período de caraterização indicativo de 30 dias;

•

Síndrome do canal radial – apresenta um período de caraterização indicativo de 30 dias;

•

Outras síndromes paréticas ou paralíticas dos nervos periféricos – apresenta um período de
caraterização indicativo de 90 dias.

2.6. Projeção de objetos
Efeitos
Feridas superficiais na pele
Lesões oculares

Locais no STV
Confeção:
Projeção das agulhas, nas máquinas de costura e de bordados, quando partem.
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como por exemplo em operações de rebarbar.
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2.7. Choque ou impacto
Efeitos
Ferimentos superficiais
Farturas
Entorses
Hematomas
Morte
Locais no STV
Armazenagem:
Equipamento de movimentação de cargas (carros, porta-paletes, empilhadores)
Fiação:
Abridores/ misturadores (braço de recolha da rama) e equipamento de movimentação de cargas
Tecelagem:
Urdissagem (movimentação das urdideiras) e equipamento de movimentação de cargas
Tricotagem:
Equipamento de movimentação de cargas
Ultimação:
Máquinas com sistema de vaivém para colocar o tecido/ malha em livro e equipamento de
movimentação de cargas, mais especificamente as pontes rolantes (para alimentar os autoclaves, por
exemplo)
Confeção:
Carros de estender e corte automáticos e equipamento de movimentação de cargas
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como por exemplo nas operações com
empilhadores, ou choques contra objetos móveis na manutenção de equipamentos.

2.8. Queda em altura
Efeitos
Ferimentos superficiais
Fraturas
Hematoma
Entorse
Morte
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Locais no STV
Armazenagem:
No armazenamento de matérias-primas e materiais, como por exemplo, no armazenamento em altura
de quadros e rolos de estampar, órgãos de teares, etc., quando o trabalhador tem de subir a alturas
consideráveis
Tecelagem:
Urdissagem (alimentação da esquinadeira), teares jacquard e máquinas com plataforma de acesso,
essencialmente na revista
Tricotagem:
Alimentar a esquinadeira (teares circulares) e máquinas com plataforma de acesso, essencialmente na
revista
Ultimação:
Máquinas com plataforma de acesso ou com vários andares, como por exemplo, branqueadeira em
contínuo, jet, barca, secador, râmula, máquina de revista, etc.
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como por exemplo, trabalhos de manutenção
realizados em telhados ou coberturas

2.9. Queda de objetos
Efeitos
Ferimentos superficiais
Fraturas
Hematomas
Morte
Locais no STV
Armazenagem:
Material armazenado em altura e durante o transporte do material têxtil, produtos químicos e
embalagens
Fiação:
Durante o transporte do material têxtil e embalagens
Tecelagem:
Urdissagem (bobines nas esquinadeiras), teares (órgão de teia e rolo de tecido) e durante o
transporte do material têxtil, produtos químicos e embalagens
Tricotagem:
Colocação de bobines na esquinadeira e durante o transporte do material têxtil e embalagens
(continua)
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Locais no STV
Ultimação:
Preparação de cargas do autoclave (porta material de rama e fio) e durante o transporte do material
têxtil, produtos químicos e embalagens
Confeção:
Durante o transporte do material têxtil e embalagens
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção.

2.10. Choque elétrico
Efeitos
Queimaduras elétricas
Paragem respiratória
Alterações da frequência cardíaca
Morte
Locais no STV
Potencialmente em qualquer um dos postos de trabalho da armazenagem, fiação, tecelagem,
tricotagem, ultimação, confeção e manutenção, uma vez que são muito utilizados equipamentos
elétricos. Particularmente relevante nas atividades executadas pela manutenção, especialmente
quando são realizados trabalhos de manutenção em equipamentos que não estão completamente
desligados (ou sem sistemas de lockout/ tagout)

2.11. Esmagamento
Efeitos
Ferimentos superficiais ou profundos
Fraturas
Hematomas
Amputações
Locais no STV
Armazenagem:
Movimentação de equipamentos de transporte (carros, porta-paletes e empilhador)
(continua)
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Locais no STV
Fiação:
Vaporização (fecho da tampa) e movimentação de equipamentos de transporte
Tecelagem:
Urdissagem, encolagem e tear (movimentação do órgão de teia e rolo de tecido), revista (carga e
descarga da máquina) e movimentação de equipamentos de transporte
Tricotagem:
Tear e revista (carga e descarga da máquina) e movimentação de equipamentos de transporte
Ultimação:
Preparação de cargas (porta material de rama e fio em bobine), autoclave, hidroextrator e secador de
pressão (tampa), em todos os equipamentos de trabalho, durante a carga e descarga da máquina
(instalação de pré-tratamento em contínuo, secador, estamparia, calandra, râmula, cardas, esmeril,
lâminas ou tesouras, máquina de compactar/ sanfor e revista), rolos de foulard e movimentação de
equipamentos de transporte
Confeção:
Estendimento (carga e descarga da máquina) e movimentação de equipamentos de transporte
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como por exemplo em trabalhos com uso de
martelos

2.12. Arrastamento/ Enrolamento
Efeitos
Ferimentos superficiais
Amputações
Morte
Locais no STV
Fiação:
Retorção
Ultimação:
Foulard e em qualquer máquina com rolos, na zona de alimentação de tecidos ou malha
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, especialmente quando são realizados trabalhos
de manutenção em equipamentos que não estão desligados (ou sem sistemas de lockout/ tagout), ou
com sistemas de transmissão desprotegidos
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2.13. Corte/ Perfuração/ Abrasão
Efeitos
Ferimentos superficiais ou profundos
Perfurações
Amputações (essencialmente no corte – Confeção)
Locais no STV
Armazenagem:
Utilização de utensílios cortantes na abertura de embalagens (facas, tesouras, x-atos, etc.)
Fiação:
Utilização de utensílios cortantes na abertura da rama e para remoção de restos têxteis durante todo
o processo
Tecelagem:
Utilização de utensílios cortantes durante todo o processo e o sistema de corte das ourelas no tear
Tricotagem:
Utilização de utensílios cortantes durante todo o processo
Ultimação:
Utilização de utensílios cortantes durante todo o processo, mecanismo de corte de malha (máquina de
abrir malha), picos do sistema de fixação da malha ou tecido (por exemplo na râmula), sistema de
corte das tirelas (na râmula) e abrasão no esmeril
Confeção:
Utilização de utensílios cortantes especialmente durante o corte (tesoura de lâmina circular e vertical,
serra de fita, prensa cortante, servocortador e corte automático com lâmina), remate e revista e
perfuração pela agulha, nas máquinas de costura e de bordar
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como por exemplo, em trabalhos com uso de
berbequim ou rebarbadora

2.14. Manuseamento de substâncias químicas
Efeitos
Queimaduras químicas
Lesões hepáticas
Alterações ao nível do sistema nervoso central
Efeitos cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução
Irritação dos olhos e pele
Incêndio e/ou explosão
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Armazenagem
Armazém de produtos químicos
Tecelagem
Operações de revista
Tricotagem
Operações de revista
Ultimação
Cozinha de cores, instalação de pré-tratamento em contínuo (desencolar, mercerizar, lavar,
branquear, etc.), tingimento (autoclaves, barcas, jet, jigger, foulard, máquina de tambor rotativo),
estamparia (quadro plano, quadro rotativo e digital), râmula, revista e em outros equipamentos onde
sejam utilizados produtos químicos
Confeção
Limpeza (tira-nódoas)
Manutenção:
Em diversas atividades realizadas pela manutenção, como por exemplo, na limpeza de peças, na
mudança de óleo de máquinas, etc.

2.15. Ambiente Térmico
Efeitos
Desidratação
Erupções cutâneas por calor
Queimaduras
Fadiga térmica
Agravamento de doenças cardiovasculares
Diminuição do rendimento
Locais no STV
Fiação:
Essencialmente na etapa de vaporização. Embora em algumas situações particulares, nomeadamente
na vaporização durante o Verão, se possam obteres valores mais elevados, normalmente na fiação os
valores de WBGT obtidos situam-se próximos dos 21 ºC, que será considerado um valor elevado
apenas na classe metabólica 4
Tecelagem:
Essencialmente na etapa de encolagem. Na maior parte dos casos os valores de WBGT obtidos
situam-se entre os 18 ºC e os 25 ºC, podendo este ser um valor elevado caso os trabalhadores se
insiram nas classes metabólicas 3 ou 4
(continua)
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Locais no STV
Ultimação:
Em praticamente todos as etapas produtivas, como sejam gaseadeiras, instalação pré-tratamento em
contínuo (desencolar, mercerizar, lavar, branquear, etc.), tingimento (autoclaves, barcas, jet, jigger,
foulard, máquina de tambor rotativo, etc.), secador (de cilindros, de tapete, de pressão, rádiofrequência e do tipo doméstico), calandra ou prensa, râmula e máquina de compactar/ sanfor. Nesta
área os valores de WBGT variam em função dos equipamentos utilizados e da sua envolvente,
situando-se normalmente os valores de WBGT entre os 20 ºC e os 26 ºC. Em alguns casos, como por
exemplo nos acabamentos (râmulas), poderão ser atingidos valores de 28º C, este valor é elevado
para trabalhadores que se insiram na classe metabólica 2 ou superior
Confeção:
Passagem/ prensagem (ferro de passar, vaporizador, prensa e manequim). Na maior parte dos casos
os valores de WBGT obtidos situam-se entre os 21 ºC e os 26 ºC, podendo estes valores ser elevados
caso os trabalhadores se insiram nas classes metabólicas 2, 3 ou 4

Outras Informações
Os riscos para a saúde relacionados com o ambiente térmico podem resultar da exposição a
ambientes térmicos quentes ou a ambientes térmicos frios. No entanto, no setor têxtil e do vestuário,
os riscos para a saúde dos trabalhadores resultam essencialmente da exposição a ambientes térmicos
quentes, situação que é agravada na altura do Verão, onde as temperaturas atingidas nos locais de
trabalho são mais elevadas.
A norma ISO 7243:189 define os valores de referência do WBGT (índice de temperatura húmida e de
globo encontrado, utilizado em ambiente industrial para avaliar o stresse térmico ao qual um
trabalhador está exposto em ambientes quentes).
Os valores de referência do WBGT variam em função de alguns fatores, tais como, o isolamento
térmico do vestuário, a classe metabólica (metabolismo de trabalho), aclimatização ao calor e, nas
classes metabólicas 3 e 4, depende ainda da velocidade do ar. Em seguida é apresentada a tabela de
referência da norma, válida para isolamentos térmicos do vestuário de 0,6 clo:

Valores de referência do WBGT (ºC)
Classe Metabólica
Pessoa aclimatizada ao calor

Pessoa não aclimatizada ao
calor

0 - (descanso)

33

32

1 - (baixa)

30

29

2 - (moderada)

28

26

3 - (elevada)

4 - (muito elevada)

Velocidade do Velocidade do Velocidade do
ar impercetível ar percetível ar impercetível

Velocidade do
ar percetível

25

26

22

23

23

25

18

20

É de referir que o enquadramento na classe metabólica é efetuado caso a caso, em função do esforço
físico do trabalhador na realização de determinada atividade, contudo no setor têxtil e do vestuário a
maior parte das atividades enquadram-se nas classes metabólicas 1, 2 ou 3.
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2.16. Stresse nos locais de trabalho
Efeitos
Desmotivação
Irritabilidade
Maior absentismo
Perturbações das capacidades físicas e mentais (esgotamento, diminuição da atenção e rendimento)
Locais no STV
Potencialmente em qualquer um dos postos de trabalho da armazenagem, manutenção, fiação,
tecelagem, tricotagem, ultimação e confeção. Embora seja mais relevante nas etapas produtivas em
que o trabalhos são monótonos, repetitivos ou pouco estimulantes, em situações de excesso de
trabalho ou falta de organização, etc.

Outras Informações
O stresse nos locais de trabalho pode surgir na realização de qualquer atividade, sendo um fator de
risco a considerar nos processos de avaliação de risco efetuados na empresa. As questões
relacionadas com o stresse no local de trabalho assumem maior relevância quando os trabalhadores
lidam com aspetos, que aumentam a probabilidade de ocorrência de situações de stresse, como por
exemplo:
•

Realização de trabalhos monótonos, repetitivos ou pouco estimulantes;

•

Falta de variedade nas tarefas executadas, ou execução de tarefas desagradáveis;

•

Excesso de trabalho e pressões para o cumprimento de prazos;

•

Pouco envolvimento na tomada de decisões;

•

Baixas perspetivas de promoção ou evolução;

•

Inexistência de sistemas de avaliação de desempenho;

•

Papel do trabalhador dentro da empresa (funções pouco claras, cargo de chefia, gestão de
recursos humanos, etc.);

•

Supervisão inadequada, pouco atenciosa ou que não presta qualquer apoio;

•

Mau relacionamento com os colegas de trabalho;

•

A relação casa-trabalho, como sejam as exigências contraditórias em casa e no trabalho, a
falta de apoio para problemas domésticos no trabalho e a falta de apoio para problemas
profissionais em casa;

•

Fatores ambientais no local de trabalho, tais como a ocorrência de acidentes de trabalho, as
condições de ergonomia, a exposição a agentes químicos e físicos no local de trabalho, entre
outros.
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2.17. Riscos da utilização de nanotecnologia
Efeitos
Queimaduras químicas
Lesões hepáticas
Alterações ao nível do sistema nervoso central
Efeitos cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução
Irritação dos olhos e pele
Problemas a nível respiratório (eventualmento agravados devido às caraterísticas nano dos materiais)
Problemas a nível de bioacumulação (associados a particulas nano que sejam relativamente inertes,
mas que não consigam ser excretadas ou metabolizadas pelo organismo)
Riscos associados à manipulação de máquinas e equipamentos (choques contra objetos, quedas de
objetos, quedas em altura, choques elétricos, esmagamento, cortes, etc.)

Locais no STV
Potencialmente em qualquer atividade ou processo do setor têxtil e do vestuário, desde que se
verifique a aplicação de nanotecnologia e/ou onde poderão ser utilizados materiais com caraterísticas
nano, sendo mais relevante a nível de ultimação devido à sua utilização em acabamentos ou
revestimentos, podendo ainda surgir em outras fases do processo, uma vez que, por exemplo, podem
ser incorporadas nanopartículas no fio, na fibra, no tecido, etc.. Alguns exemplos:
•

Revestimentos poliméricos – podem surgir riscos associados ao ruído, poeiras, gases e
vapores, iluminação, movimentação e manuseamento de cargas, choque ou impacto, queda
em altura, queda de objetos, choque elétrico, esmagamento, arrastamento/ enrolamento,
manuseamento de substâncias químicas, ambiente térmico e stresse;

•

Extrusoras de composição – podem surgir riscos associados ao ruído, poeiras, gases e
vapores, iluminação, movimentação e manuseamento de cargas, projeção de objetos, choque
ou impacto, queda em altura, queda de objetos, choque elétrico, arrastamento/ enrolamento,
manuseamento de substâncias químicas, ambiente térmico e stresse;

•

Áreas de produção de fibras com nanomateriais (incluindo extrusoras) – podem surgir riscos
associados ao ruído, poeiras, gases e vapores, iluminação, movimentação e manuseamento de
cargas, projeção de objetos, choque ou impacto, queda em altura, queda de objetos, choque
elétrico, arrastamento/ enrolamento, manuseamento de substâncias químicas, ambiente
térmico e stresse;

•

Sistemas de deposição – podem surgir riscos associados ao ruído, gases e vapores,
iluminação, movimentação e manuseamento de cargas, projeção de objetos, choque ou
impacto, queda de objetos, choque elétrico, arrastamento/ enrolamento, manuseamento de
substâncias químicas, ambiente térmico e stresse;

•

Sistemas de electrosppining - podem surgir riscos associados a gases e vapores, iluminação,
movimentação e manuseamento de cargas, projeção de objetos, choque ou impacto, queda de
objetos, choque elétrico, arrastamento/ enrolamento, manuseamento de substâncias
químicas, ambiente térmico e stresse.

Outras Informações
A utilização de nanotecnologias pode ser enquadrada de duas formas distintas:
•

A utilização de produtos e materiais com caraterísticas nano;

•

A utilização de equipamentos e máquinas específicos para a produção de materiais que
incorporem a nanotecnologia.
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3. Utilização de Equipamentos de Proteção
Individual
Na aplicação dos princípios de prevenção em higiene e segurança no trabalho devem ser
adotadas prioritariamente as medidas de proteção coletiva, sendo o recurso às medidas de
proteção individual a última medida a adotar e apenas quando outra alternativa seja
impossível.
No entanto, há um conjunto de situações, como por exemplo enquanto se espera pela
concretização de medidas de proteção coletiva que poderão ter um período de aplicação
mais longo, ou enquanto a evolução tecnológica não permite a redução do risco (como o
caso do ruído existente na tecelagem), em que a utilização de equipamento de proteção
individual (EPI) terá de ser uma medida a adotar. De forma a caraterizar o setor têxtil e do
vestuário, para as diferentes áreas consideradas, é apresentada a necessidade de
equipamento de proteção individual e, sempre que possível, as suas especificações, assim
como o nível de utilização de proteção individual na amostra de empresas estudadas.
Armazenagem

Proteção
dos pés

Proteção
do corpo

Tipo de proteção

Necessidades e especificações

Utilização no STV

Nestes locais é recomendável a
utilização de coletes de sinalização
sempre que exista circulação de
empilhadores.

A utilização de coletes de sinalização
nestes locais não é prática comum no
setor têxtil e do vestuário.

Nestes locais é recomendável a
utilização de botas de segurança com
palmilha e biqueira de proteção.

A utilização de botas de segurança é
bastante comum nas atividades de
armazenagem, no setor têxtil e do
vestuário.

Fiação

Proteção auditiva

Tipo de proteção

Necessidades e especificações
A proteção auditiva na fiação é
necessária em vários postos de
trabalho. A escolha dos protetores
deve ser feita em função dos
resultados obtidos nas medições de
ruído e de acordo com o Anexo V do
Decreto-Lei 182/2006, de 6 de
setembro.

Utilização no STV
Neste local é uma prática comum a
utilização de proteção auditiva, no
entanto verifica-se ainda alguma
resistência à utilização da proteção
auditiva, por parte de alguns
trabalhadores.

(continua)
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Fiação

Proteção
do corpo

Proteção respiratória

Tipo de proteção

Necessidades e especificações

Utilização no STV

A proteção respiratória é necessária
em diversas operações da fiação,
nomeadamente quando são
executadas operações com algodão
cru, e em especial quando se faz
limpeza de equipamentos. Regra geral
deve-se optar pelas seguintes
máscaras:
• FFP1 – para fibras sintéticas ou
algodão tratado
• FFP2 – para fibras de algodão cru
• FFP3 – nas operações de limpeza.

A utilização de proteção respiratória é
uma prática cada vez mais comum
nestes locais, em especial nas
operações de limpeza, embora ainda
existe alguma resistência à sua
utilização.

É recomendável a utilização de roupas
confortáveis em algodão.

É prática generalizada no setor textil e
do vestuário a utilização de vestuário
de trabalho, nomeadamente batas ou
uniforme de trabalho.

Tecelagem

Proteção respiratória

Proteção auditiva

Tipo de proteção

Necessidades e especificações

Utilização no STV

A proteção auditiva na tecelagem é
necessária em praticamente todos os
postos de trabalho. A escolha dos
protetores deve ser feita em função
dos resultados obtidos nas medições
de ruído e de acordo com o Anexo V
do Decreto-Lei 182/2006, de 6 de
setembro.

Neste setor é uma prática comum a
utilização de proteção auditiva, no
entanto verifica-se ainda alguma
resistência à utilização da proteção
auditiva por parte de alguns
trabalhadores.

A proteção respiratória é necessária
em diversas operações da tecelagem,
nomeadamente quando são
executadas operações com algodão
cru e em operações de limpeza dos
equipamentos e áreas. Regra geral
deve-se optar pelas seguintes
máscaras:
• FFP1 – para fibras sintéticas ou
algodão tratado
• FFP2 – para fibras de algodão cru
• FFP3 – nas operações de limpeza

A utilização de proteção respiratória
não é generalizada neste setor, sendo
no entanto comum em algumas
operações, como por exemplo na
bobinagem de algodão cru e nas
operações de limpeza dos
equipamentos e áreas.

Nas operações de limpeza tira-nódoas
é recomendável a utilização de
máscara com, pelo menos, filtro de
proteção A (gases e vapores
orgânicos).
(continua)
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Tecelagem

Proteção
do corpo

Tipo de proteção

Necessidades e especificações

Utilização no STV

É recomendável a utilização de roupas
confortáveis em algodão.

É prática generalizada no setor textil e
do vestuário a utilização de vestuário
de trabalho, nomeadamente batas ou
uniforme de trabalho.

Necessidades e especificações

Utilização no STV

Tricotagem

Proteção do
corpo

Proteção respiratória

Proteção auditiva

Tipo de proteção

A proteção auditiva na tricotagem é
necessária em alguns postos de
trabalho. A escolha dos protetores
deve ser feita em função dos
resultados obtidos nas medições de
ruído e de acordo com o Anexo V do
Decreto-Lei 182/2006, de 6 de
setembro.

Neste setor ainda não é uma prática
comum a utilização de proteção
auditiva, verificando-se ainda alguma
resistência à utilização da proteção
auditiva por parte de alguns
trabalhadores.

A proteção respiratória é necessária
em diversas operações da tricotagem,
nomeadamente quando são
executadas operações com algodão
cru e em operações de limpeza dos
equipamentos e áreas. Regra geral
deve-se optar pelas seguintes
máscaras:
• FFP1 – para fibras sintéticas ou
algodão tratado,
• FFP2 – para fibras de algodão cru,
• FFP3 – nas operações de limpeza.

A utilização de proteção respiratória
não é generalizada neste setor, sendo
no entanto comum em operações de
limpeza dos equipamentos e áreas.

Nas operações de limpeza tira-nódoas
é recomendável a utilização de
máscara com, pelo menos, filtro de
proteção A (gases e vapores
orgânicos).
É recomendável a utilização de roupas
confortáveis em algodão.

É prática generalizada no setor textil e
do vestuário a utilização de vestuário
de trabalho, nomeadamente batas ou
uniforme de trabalho.

Página 27 de 45
Data: Maio 2012

Plano de ação setorial da melhoria das condições de hst
no setor têxtil e do vestuário (M1b)
By Citeve

Utilização no STV

A proteção auditiva na ultimação é
necessária em vários postos de
trabalho, quer devido ao ruído emitido
pelos próprios equipamentos, quer
pelo ruído da zona envolvente. A
escolha dos protetores deve ser feita
em função dos resultados obtidos nas
medições de ruído e de acordo com o
Anexo V do Decreto-Lei 182/2006, de
6 de setembro.

A utilização de proteção auditiva não é
uma prática comum nesta área.

Nas operações de manipulação de
produtos químicos, devem ser
fornecidas luvas de proteção química.

A utilização de luvas neste setor é
uma prática comum, sendo uma
realidade em quase todas as
empresas.

A proteção respiratória é necessária
nas operações onde exista contato
direto com agentes químicos
(preparação de banhos, pesagem de
corantes, etc.), ou com equipamentos
onde estes agentes se possam
libertar. Deverão ser utilizadas as
seguintes máscaras:
• FFP2 – na pesagem de corantes,
• Máscara com, pelo menos, filtro de
proteção B (gases e vapores
inorgânicos) e E (gases e vapores
ácidos).
• Máscara com, pelo menos, filtro de
proteção A (gases e vapores
orgânicos), na manipolação de
solventes orgânicos

A utilização de proteção respiratória
não é generalizada neste setor, sendo
utilizada apenas em operações muito
específicas.

Proteção respiratória

Tipo de proteção

É recomendável a utilização de roupas
confortáveis em algodão. Em algumas
operações específicas, como por
exemplo em operações de transfega
ou na limpeza de depósitos contendo
substâncias corrosivas, como o
hidróxido de sódio, pode ser
necessária a utilização de vestuário
com proteção química.

É prática generalizada no setor textil e
do vestuário a utilização de vestuário
de trabalho, nomeadamente batas ou
uniforme de trabalho. Normalmente
não existe utilização de vestuário de
proteção química.

Nas atividades realizadas em
pavimentos húmidos, como por
exemplo na lavagem de quadros ou
junto aos Jets é necessária a
utilização de calçado de proteção
antiderrapante.

Neste setor não é frequente a
utilização de botas de segurança com
caraterísticas adequadas, verificandose ainda o uso de calçado aberto
(chinelos/ sandálias).

Proteção
dos pés

Proteção
das mãos

Proteção auditiva

Necessidades e especificações

Proteção do corpo

Ultimação

(continua)
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Ultimação

Proteção dos
olhos/ rosto

Tipo de proteção

Necessidades e especificações
Na manipulação de produtos químicos
e sobretudo quando existe adição
manual destes produtos aos banhos é
recomendável a utilização de proteção
ocular e/ou de rosto.

Utilização no STV
A utilização de proteção dos olhos e
rosto neste setor é comum,
especialmente em trabalhos com
manipulação de alguns produtos
químicos, como por exemplo,
hidróxido de sódio.

Confeção
Utilização no STV
A utilização de proteção auditiva não é
uma prática generalizada nesta área
produtiva.

Nas operações de corte é necessária a
utilização de luvas de proteção (luvas
de malha de aço), nas operações de
limpeza tira-nódoas é recomendável a
utilização de luvas com proteção
química.

Apesar de ser comum a utilização das
luvas de malha de aço no corte, ainda
se verifica resistência à utilização da
proteção por parte de alguns
trabalhadores. Normalmente não
existem luvas de proteção química.

A proteção respiratória é necessária
nas operações de limpeza tira nódoas
de banhos, devendo ser utilizadas
máscaras com, pelo menos, filtro de
proteção A (gases e vapores
orgânicos).

A utilização de proteção respiratória
nesta atividade específica não é
comum neste setor, sendo apenas
utilizada pontualmente.

É recomendável a utilização de roupas
confortáveis em algodão.

É prática generalizada no setor textil e
do vestuário a utilização de vestuário
de trabalho, nomeadamente batas ou
uniforme de trabalho.

Necessidades e especificações

Utilização no STV

Proteção
do corpo

Proteção auditiva

A proteção auditiva na confeção é
necessária, emboram em poucos
postos de trabalho. A escolha dos
protetores deve ser feita em função
dos resultados obtidos nas medições
de ruído e de acordo com o Anexo V
do Decreto-Lei 182/2006, de 6 de
setembro.

Proteção
das mãos

Necessidades e especificações

Proteção
respiratória

Tipo de proteção

Manutenção

Proteção auditiva

Tipo de proteção

A proteção auditiva nas atividades de
manutenção é quase sempre
necessária, principalmente devido à
circulação de trabalhadores pelos
vários postos de trabalho. A escolha
dos protetores deve ser feita em
função dos resultados obtidos nas
medições de ruído e de acordo com o
Anexo V do Decreto-Lei 182/2006, de
6 de setembro.

A utilização de proteção auditiva é
comum nas atividades de
manutenção, embora ainda exista
alguma resistência à utilização da
proteção auditiva, por parte dos
trabalhadores.

(continua)
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Manutenção

Proteção dos
olhos/ rosto

Proteção dos
pés

Proteção do
corpo

Proteção respiratória

Proteção das
mãos

Tipo de proteção

Necessidades e especificações

Utilização no STV

Nas operações de manipulação de
produtos químicos, devem ser
fornecidas luvas de proteção química.
Em algumas atividades, como por
exemplo rebarbar, poderão ser
necessárias luvas com proteção
mecânica.

A utilização de luvas nas atividades de
manutenção é uma prática comum,
nomeadamente a utilização de luvas
com proteção mecânica.

A proteção respiratória é necessária
em diversas operações,
nomeadamente em limpeza de peças,
podendo ser necessária proteção
especifica em função do local onde é
realizada a operação. Assim, deverão
ser utilizadas as seguintes máscaras:

A utilização de proteção respiratória
não é prática comum nas atividades
da manutenção.

• FFP2 – nas atividades com
exposição a poeiras,
• Máscara com filtro de proteção A
(gases e vapores orgânicos), B
(gases e vapores inorgânicos) e E
(gases e vapores ácidos).
É recomendável a utilização de roupas
confortáveis em algodão. Em algumas
atividadades de manutenção pode ser
necessário proteção do corpo em
algumas atividades (por exemplo
rebarbar, soldar, etc.).

É prática generalizada no setor textil e
do vestuário a utilização de vestuário
de trabalho, nomeadamente batas ou
uniforme de trabalho. Normalmente
não é utilizado vestuário de proteção
específica em atividades como por
exemplo a soldadura.

Nas atividades da manutenção é
recomendável a utilização de botas de
segurança com palmilha e biqueira de
proteção. No caso dos trabalhadores
afetos à manutenção elétrica, a
palmilha e biqueira das botas de
segurança não deve ser em aço.

A utilização de botas de segurança é
bastante comum nas atividades de
manutenção.

Em algumas tarefas específicas, como
em tarefas de soldadura e de rebarbar
é necessária a utilização de proteção
ocular e/ou de rosto.

A utilização de proteção dos olhos e
rosto na manutenção é comum,
sobretudo em tarefas de soldadura.

4. Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais representam, hoje em dia, custos
elevados para as empresas, não apenas o custo direto relacionado com a ocorrência de um
acidente de trabalho, ou com a participação de uma doença profissional, mas também
outras implicações, tais como a imagem das empresas, a confiança com que as tarefas são
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executas pelos trabalhadores, devem ser tidas em conta na análise da sinistralidade de uma
empresa. A melhoria das condições de trabalho implica ganhos imediatos a nível de
produtividade e de bem-estar dos trabalhadores.
Em seguida é apresentado um resumo dos dados oficiais relativos a Acidentes de Trabalho
publicados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social (MTSS), na coleção Estatísticas, referentes aos Acidentes de Trabalho
2008.
Total
Acidentes de
Trabalho

Acidentes de
Trabalho
Mortais

6.137

23

2.034

12

Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio
Capt., trat. e distrib. água; saneam., gestão de
resíd. e despol.
Construção
Comér. por grosso e a retalho; repar. de veíc.
autom. e motoc.
Transportes e armazenagem

76.184

27

212

0

3.168

3

47.024

78

37.544

25

10.794

30

Atividade Económica (CAE/Rev.3)
(Todos os setores)
A
B
C
D
E
F
G
H

Agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca
Indústrias extrativas

I

Alojamento, restauração e similares

11.893

1

J

Atividades de informação e de comunicação

697

1

K

Atividades financeiras e de seguros

728

1

L

Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Atividades administrativas e dos serviços de
apoio
Admin. Pública e Defesa; Segurança Social
Obrigatória
Educação

776

1

2.329

1

16.887

7

6.446

11

2.168

6

10.154

1

1.568

1

2.971

1

119

0

0

1

185

1

240.018

232

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
CAE

Atividades de saúde humana e apoio social
Ativ. artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras atividades de serviços
At. famíl. empr. pess. domést. e ativ. prod.
famíl. p/ uso próp.
Ativ. dos organ. internac. e outras instit. extraterritoriais
Ignorada
Total

Fonte: Colecção Estatísticas, Acidentes de Trabalho 2008, Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social (MTSS).

Os acidentes de trabalho ocorridos na indústria transformadora representam cerca de 32%
do número total dos acidentes de trabalho e cerca de 12% dos acidentes de trabalho
mortais.
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Tendo em conta os dados apresentados, importa agora olhar para as indústrias
transformadoras, de forma a efetuar-se o enquadramento das indústrias têxteis e do
vestuário, conforme se pode ver no quadro seguinte:
Atividade Económica (CAE/Rev.3)
(Indústria Transformadora)
C.10 Indústrias alimentares
C.11 Indústria das bebidas

Total
Acidentes de
Trabalho
8.136

Acidentes de
Trabalho
Mortais
2

1.398

0

223

0

3.974

0

2.677

0

2.258

0

4.999

4

982

0

1.066

1

17

0

912

0

244

0

3.073

0

7.424

5

2.065

1

16.862

5

472

0

1.682

0

C.28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.
Fab. veíc. autom., reboq., semi-reboq. e comp.
C.29
p/ veíc. Automóv.
C.30 Fabricação de outro equipamento de transporte

4.656

2

3.120

3

1.204

0

C.31 Fabrico de mobiliário e de colchões
C.32 Outras indústrias transformadoras
Reparação, manutenção e instalação de máq. e
C.33
equipamentos

5.438

0

1.167

0

2.135

4

76.184

27

C.12 Indústria do tabaco
C.13 Fabricação de têxteis
C.14 Indústria do vestuário
C.15 Indústria do couro e dos produtos do couro
Ind. mad.e cortiça e suas obras; Fab.obras
C.16
cestaria e espartaria
Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus
C.17
artigos
C.18 Impressão e reprodução de suportes gravados
Fab. coque, prod. petrolíf. refinados e aglom. de
C.19
combúst.
Fab. prod. quím. e fibras sintét. ou artific., exc.
C.20
prod. farmac.
Fab. prod. farmacêuticos de base e de preparaç.
C.21
Farmacêuticas
Fab. de artigos de borracha e de matérias
C.22
plásticas
Fabrico de outros produtos minerais não
C.23
metálicos
C.24 Indústrias metalúrgicas de base
Fab. de produtos metálicos, exceto máquinas e
C.25
equipamentos
Fab. equip. informát., equip. p/ comun. e prod.
C.26
eletr. e óticos
C.27 Fabricação de equipamento elétrico

Total (Industrias Transformadoras)

Fonte: Coleção Estatísticas, Acidentes de Trabalho 2008, Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social (MTSS).

Os acidentes de trabalho ocorridos no setor têxtil e do vestuário (que compila C.13 e C.14
da tabela anterior), representam menos de 3% do número total dos acidentes de trabalho e
cerca de 9%, do número total de acidentes de trabalho ocorridos na indústria
transformadora.

Página 32 de 45
Data: Maio 2012

Plano de ação setorial da melhoria das condições de hst
no setor têxtil e do vestuário (M1b)
By Citeve

Apesar de não existirem dados específicos relativos ao setor têxtil e do vestuário, é de
referir que dentro das indústrias transformadoras, o número de dias úteis perdidos foi de
2.107.829, o que corresponde a mais de 5.700 anos!
Isto significa que por cada acidente de trabalho ocorrido na indústria transformadora em
2008, perderam-se mais de 27 dias úteis, aplicando este valor médio aos acidentes
ocorridos no setor têxtil e do vestuário (6.651), poderemos estimar um total de 179.557
dias úteis perdidos, o que corresponde a mais de 490 anos!

5. Nível de cumprimento da legislação/
normalização
Relativamente à legislação e normalização existente, dos vários aspetos de higiene e
segurança no trabalho analisados, verificou-se o seguinte nível de cumprimento por parte
das empresas do setor têxtil e do vestuário:

Exposição ao ruído
Devido às caraterísticas dos equipamentos utilizados em várias etapas do setor têxtil e
vestuário, verifica-se que em muitos locais são ultrapassados, para o parâmetro LEX,8h, o
Valor de Ação Inferior (LEX,8h = 80 dB(A)) e o Valor de Ação Superior (LEX,8h = 85 dB(A)),
definidos no Decreto-Lei 182/2006, de 6 de setembro. Relativamente ao parâmetro LCpico,
verifica-se que apenas muito pontualmente são ultrapassados os valores definidos pelo
Decreto-Lei 182/2006, de 6 de setembro, quer para o Valor de Ação Inferior (LCpico = 135
dB(C)), quer para o Valor de Ação Superior (LCpico = 137 dB(C)).
As medidas no sentido de diminuir estes níveis de ruído serão, em alguns casos
impraticáveis ou inconsequentes. No entanto, é de referir, que quando está garantida a
utilização de protetores auditivos adequados, os Valores Limite de Exposição (LEX,8h = 87
dB(A) e LCpico = 140 dB(C)) previstos neste mesmo decreto-lei, não são normalmente
ultrapassados.
A este nível verifica-se a necessidade de promover a verificação anual da função auditiva e
a realização de exames audiométricos aos trabalhadores expostos a ruído acima dos Valores
de Ação Superiores e a realização, de 2 em 2 anos, de exames audiométricos aos
trabalhadores expostos a ruído acima dos Valores de Ação Inferiores.
È importante ainda que seja reforçada a formação e informação dos trabalhadores,
nomeadamente no que diz respeito à correta utilização da proteção individual, conforme
ilustrado em seguida:
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Passos para a correta utilização de um protetor auditivo

1. utilize apenas o auricular adequado aos
níveis de ruído a que está exposto. Este
deve ser indicado pelo Técnico de
Segurança da empresa.

3. utilizando a mão contrária ao ouvido
onde vai colocar o auricular, puxe a orelha
cuidadosamente de forma a abrir o canal
auditivo.

2. se necessário aperte o
auricular de forma a que este
se ajuste ao canal auditivo.

4. introduza o auricular no canal
auditivo com cuidado. Sempre que
utilizar corretamente o protetor
auditivo está a reduzir o seu risco
de surdez profissional.

Exposição a poeiras e a gases e vapores
No que diz respeito ao nível de cumprimento da legislação associada a poeiras e gases e
vapores, Decreto-Lei 24/2012, de 6 de fevereiro, que revoga o Decreto -Lei 305/2007, de
24 de agosto, que altera o Decreto-Lei 290/2001, de 16 de novembro, e normalização
aplicável (NP 1796:2007), verificasse que são poucas as situações onde os valores limite de
exposição são ultrapassados.
A este nível as situações mais preocupantes têm a ver com a exposição a poeiras de
algodão, cujo valor definido pela ACGIH:1966 é de 1,0 mg/m3.
Mais significativo que o cumprimento destes valores limite, é importante o reforço da
vigilância médica devido à existência de vários compostos na mesma atmosfera de trabalho,
sobretudo a nível da Ultimação e de compostos que apresentam Indíces Biológicos de
Exposição, que necessitam de ser monitorizados.
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Exposição a iluminação inadequada
A norma ISO 8995:2002 define um conjunto de valores de iluminação específicos para os
postos de trabalho, ao contrário de outros riscos existentes no setor têxtil e do vestuário,
onde os valores definidos não dependem do tipo de posto de trabalho. As condições de
iluminação não são influenciadas pelo setor em si, mas pelas condições e caraterísticas da
própria empresa, estando dependentes de vários fatores, como por exemplo, a maior ou
menor exposição a luz natural.
É de referir esforço das empresas em monitorizar e melhorar as condições de iluminação
existentes nos seus locais de trabalho.
È ainda importante o reforço da vigilância médica dos trabalhadores de forma a verificar a
sua acuidade visual.

Movimentação e manuseamento de cargas manuais
Os pressupostos do Decreto-Lei 330/93, de 25 de setembro, são de uma forma geral
cumpridos pelas empresas, uma vez que são fornecidos vários meios mecânicos e auxiliares
de movimentação de cargas, no entanto verificam-se posturas incorretas de levantamento
de cargas, movimentação de materiais e dos meios auxiliares de movimentação.
A nível da movimentação manual de cargas é também é importante o reforço da vigilância
médica e de ações de promoção da saúde relacionadas com movimentação de cargas,
prevenindo a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas, sobretudo a nível da região dorsolombar.

Projeção de objetos, Choque ou impacto, Queda em altura, Queda de objetos,
Choque elétrico, Esmagamento, Arrastamento/ Enrolamento, Corte/ Perfuração/
Abrasão
Estes riscos estão diretamente relacionados com questões estruturais, regulamentadas pela
Portaria 53/71, de 3 de fevereiro, (alterada pela Portaria 702/80, de 22 de setembro),
sendo que, a este nível ainda se encontram incumprimentos à portaria. No entanto deve-se
referir que esta portaria é extensa e de difícil cumprimento, sentindo-se um esforço
acrescido no sentido de uma maior cumprimento da mesma.
Estão ainda relacionados com máquinas e equipamentos, regulamentadas pelo Decreto-Lei
103/2008, de 24 de junho (marcação CE) e pelo Decreto-Lei 50/2005, de 25 de fevereiro
(equipamentos de trabalho), sendo de referir que a este nível, apesar de se encontrarem
ainda máquinas muito antigas sem marcação de conformidade CE e sem os sitemas de
segurança adequados, este é um cenário já pouco comum, no entanto a avaliação dos
equipamentos de trabalho de acordo com o Decreto-Lei 50/2005, de 25 de fevereiro é um
aspeto a melhorar pela generalidade das empresas do setor têxtil e do vestuário.

Manuseamento de substâncias químicas
A utilização de substâncias químicas está, a nível de higiene e segurança no trabalho
regulamentada quer na Lei 102/2009, de 10 de setembro, quer na Portaria 53/71, de 3 de
fevereiro (alterada pela Portaria 702/80, de 22 de setembro), quer pelos Regulamentos CLP
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(Regulamento CE 1272/2008, de 16 de dezembro) e REACH (Regulamento CE 1907/2006,
de 18 de dezembro).
Embora a utilização de produtos químicos seja mais relevante para algumas atividades,
denota-se uma crescente preocupação com a área, sendo no entanto apontadas algumas
debelidades:
•

Falta de análise de incompatibilidades químicas;

•

Inexistência de fichas de dados de segurança atualizadas;

•

Rótulos inadequados;

•

Falta de informaçãoe implementação de medidas relativa à proteção de mulheres
grávidas, puérperas ou lactantes;

•

Falta de acompanhamento médico adequado aos trabalhadores expostos a
sustâncias químicas.

Ambiente térmico
Os valores de WBGT definidos na ISO 7243:1989, são respeitados na maioria das atividades
desenvolvidas no setor têxtil e do vestuário, podendo ser, no entanto, criticos em alguns
postos de trabalho, como sejam, na ultimação e na passagem a ferro, em especial na epóca
de Verão.
Recomenda-se a realização dos estudos de ambiente térmicos, nas empresas do setor têxtil
e do vestuário, nas epócas de maior calor e maior frio, Verão e Inverno, respetivamente.
Assim, é importante o reforço da vigilância médica e de ações de promoção da saúde
relacionadas com ambiente térmico, sobretudo a nível de cuidados a nível de alimentação e
de comportamentos a adoptar, especialmente para os trabalhadores sujeitos a mudanças
bruscas de temperatura.

Stresse nos locais de trabalho
O stresse nos locais de trabalho é um risco emergente para o qual ainda não existe um
enquadramento legal profundo, no entanto está previsto no artigo 15º da Lei 102/2009, de
10 de setembro, que uma das obrigações do empregador é assegurar, nos locais de
trabalho, que as exposições aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a
segurança e saúde dos trabalhadores.
Verifica-se que na área do stresse nos locais de trabalho, existe pouco trabalho
desenvolvido e ainda um longo caminho a percorrer para a sua prevenção.
Uma vez que o stresse pode aumentar o absentismo dos trabalhadores, assim como a
incidência de acidentes de trabalho, é também importante assegurar acompanhamento
médico dos trabalhadores expostos a situações de stresse nos locais de trabalho.

Riscos da utilização das nanotecnologias
A nanotecnologia é também um um risco emergente, mas para o qual facilmente se
encontra um enquadramento legal a nível dos agentes químicos, nomeadamente através da
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aplicação do Regulamento CLP, do Regulamento REACH e do Decreto-Lei 24/2012, de 6 de
fevereiro.
Neste caso, verifica-se que ainda existe um grande desconhecimento dos efeitos na saúde a
longo prazo que a exposição a nonomateriais pode apresentar. Os dados existentes
apontam para a existência de alguns riscos significativos, mas que ainda não são totalmente
conhecidos, e não são muitas vezes contemplados a nível dos processos de avaliação de
riscos, existindo também aqui um longo caminho a percorrer, nomeadamente a nível da
realização de estudos mais pormenorizados.

6. Plano de ação
Tendo por base o levantamento das condições de higiene e segurança no trabalho das
empresas do setor têxtil e do vestuário, é em seguida apresentado o plano de ação com
vista à melhoria das condições de higiene, segurança e saúde no trabalho, nas empresas do
setor têxtil e do vestuário. Para determinados aspetos poderão surgir ainda informações
complementares relevantes para a definição de um plano de ação.
É de referir ainda, que com a execução deste plano de ação para o setor têxtil e do
vestuário é expectável uma melhoria das condições de trabalho nos seus diferentes
processos produtivos, ajudando na persecução do objetivo da Estratégia Nacional para a
Segurança e Saúde no trabalho 2008-2012, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros 59/2008, de 1 de abril, que transpõe a estratégia comunitária 2007-2012 para a
saúde e a segurança no trabalho e que prevê uma redução em 25% da taxa total de
incidência de acidentes no trabalho na União Europeia.

Exposição ao Ruído

Risco

Plano de Ação
•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre equipamentos de trabalho
inovadores em termos de emissões de ruído

•

Elaborar e implementar planos de manutenção rigorosos aos equipamentos de
trabalho, minimizando a ocorrência de ruído por desgaste ou mau funcionamento dos
equipamentos

•

Promover a insonorização dos equipamentos de trabalho mais ruídosos

•

Avaliar os níveis de ruído a todos os níveis da empresa de forma a equacionar
medidas preventivas e, sempre que necessário, selecionar e fornecer os
equipamentos de proteção individual adequados

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos do ruído e na correta utilização dos equipamentos de proteção individual

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores expostos a níveis de ruído
elevados

•

Implementar práticas de trabalho que permitam a redução do tempo de exposição
dos trabalhadores expostos a ruído
(continua)
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Exposição ao
Ruído

Risco

Plano de Ação
•

Definir e implementar planos de sinalização das zonas ruidosas na empresa, com
base nos resultados das medições efetuadas

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos à exposição ao ruído

•

Definir e distribuir os equipamentos de proteção individual adequados aos níveis de
ruído a que os trabalhadores estão expostos

Exposição a Poeiras

Risco

Plano de Ação
•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre equipamentos de trabalho
inovadores ao nível da emissão de poeiras e com melhores sistemas de aspiração
localizada

•

Melhorar os sistemas de ventilação e aspiração existentes nas empresas

•

Elaborar e implementar planos de manutenção rigorosos aos equipamentos de
trabalho, nomeadamente aos sistemas de aspiração e ventilação, garantindo o seu
correto funcionamento

•

Avaliar os níveis de empoeiramento a todos os níveis da empresa de forma a
equacionar medidas preventivas e, sempre que necessário, selecionar e fornecer os
equipamentos de proteção individual adequados

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos da exposição a poeiras, boas práticas de trabalho (como a não utilização
de ar comprimido nas limpezas) e na correta utilização dos equipamentos de
proteção individual

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores expostos a níveis de
empoeiramento elevados

•

Implementar práticas de trabalho que permitam a redução do tempo de exposição
dos trabalhadores expostos a níveis de empoeiramento elevados

•

Definir e implementar planos de sinalização das zonas da empresa com níveis de
empoeiramento elevados, com base nos resultados das medições efetuadas

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos à exposição a poeiras

•

Definir e distribuir os equipamentos de proteção individual adequados ao tipo e aos
níveis de poeiras a que os trabalhadores estão expostos
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Exposição a Gases e Vapores

Risco

Plano de Ação
•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre equipamentos de trabalho
inovadores em termos de emissão de gases e vapores e com melhores sistemas de
aspiração

•

Melhorar os sistemas de ventilação e aspiração existentes nas empresas

•

Elaborar e implementar planos de manutenção rigorosos aos equipamentos de
trabalho, nomeadamente aos sistemas de aspiração e ventilação, garantindo o seu
correto funcionamento

•

Avaliar os níveis de gases e vapores a todos os níveis da empresa de forma a
equacionar medidas preventivas e, sempre que necessário, selecionar e fornecer os
equipamentos de proteção individual adequados

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos da exposição a gases e vapores e na correta utilização dos equipamentos
de proteção individual

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores expostos a gases e vapores,
nomeadamente quando expostos a substâncias com Índices Biológicos de Exposição

•

Implementar práticas de trabalho que permitam a redução do tempo de exposição
dos trabalhadores expostos a níveis de gases e vapores elevados

•

Definir e implementar planos de sinalização das zonas da empresa com níveis de
gases e vapores elevados, com base nos resultados das medições efetuadas

•

Substituir os produtos químicos perigosos utilizados por outros isentos de perigo, ou
com menor perigo

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos à exposição a gases e vapores

•

Definir e distribuir os equipamentos de proteção individual adequados ao tipo e aos
níveis de gases e vapores a que os trabalhadores estão expostos

Exposição a iluminação
inadequada

Risco

Plano de Ação
•

Definir planos de manutenção e limpeza das superfícies envidraçadas e das próprias
luminárias, garantindo uma correta iluminação

•

Definir planos de substituição das lâmpadas em função do seu tempo de vida e das
suas horas de utilização, otimizando assim a qualidade da iluminação e garantindo
melhores cores

•

Optar pelo recurso a iluminação natural sempre que possível, e selecionar lâmpadas
com cor próxima da luz natural

•

Efetuar um correto planeamento da iluminação, tendo em conta a posição das
lâmpadas em relação aos equipamentos e evitando o encandeamento

•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre equipamentos de trabalho e
sistemas de iluminação inovadores que permitam obter melhores níveis de
iluminação

•

Avaliar os níveis de iluminação a todos os níveis da empresa de forma a equacionar
medidas preventivas

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos da exposição a iluminação inadequada
(continua)
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Exposição a
iluminação
inadequada

Risco

Plano de Ação
•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores expostos a níveis de
iluminação inadequados

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos à exposição a iluminação adequada

Movimentação e manuseamento de cargas
manuais

Risco

Plano de Ação
•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre equipamentos de trabalho
inovadores, no sentido de reduzir a necessidade de movimentação manual de cargas

•

Promover a utilização de meios mecânicos auxiliares de movimentação e
manuseamento das cargas, e implementar planos de manutenção destes
equipamentos mantendo-os em perfeito estado de funcionamento de modo a não
originar novos riscos (por exemplo, limpeza ou substituição das rodas dos carrinho
de transporte)

•

Manter em bom estado de conservação os pavimentos dos locais onde seja
necessário efetuar movimentação manual de cargas

•

Promover alterações de layout para reduzir as distâncias percorridas no transporte
de cargas

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos da movimentação manual de cargas, e nas posturas e comportamentos a
adotar na movimentação de cargas

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores

•

Implementar práticas de trabalho que permitam a redução da necessidade de
movimentações manuais de cargas

•

Implementação de planos de ginástica laboral

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos à movimentação e manuseamento de cargas manuais
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Os riscos de projeção de objetos, choque ou impacto, queda em altura, queda de objetos,
choque elétrico, esmagamento, arrastamento/ enrolamento e corte/ perfuração/ abrasão
estão, regra geral, associados à utilização de máquinas e equipamentos de trabalho e às
condições estruturais da empresa, pelo que são agrupados a nível da definição do plano de
ação.

Projeção de objetos, Choque ou impacto, Queda em altura, Queda de
objetos, Choque elétrico, Esmagamento, Arrastamento/ Enrolamento,
Corte/ Perfuração/ Abrasão

Risco

Plano de Ação
•

Promover a avaliação dos equipamentos de trabalho utilizados, de acordo com
Decreto-Lei 50/2005, de 25 de Fevereiro, nomeadamente a nível da identificação dos
riscos, da verificação dos sistemas de segurança e da adoção de medidas preventivas

•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre máquinas e equipamentos de
trabalho inovadores, em termos de menores riscos para os trabalhadores ou com
melhores sistemas de segurança

•

Elaborar e implementar planos de manutenção rigorosos a todas as máquinas e
equipamentos de trabalho, em particular aos sistemas de segurança dos mesmos,
garantindo o seu bom funcionamento

•

Implementar procedimentos de manutenção rigorosos, que permitam que as
operações de manutenção sejam realizadas com os equipamentos parados e com um
controlo rigoroso das condições de segurança de manutenção, implementando e
utilizando sistemas de Lock Out/ Tag Out (selar e sinalizar o equipamento em
manutenção)

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos riscos específicos identificados em cada equipamento de trabalho, nas respetivas
medidas preventivas e nas atitudes a ser adotadas pelos trabalhadores

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança dos equipamentos que irão operar

•

Implementar planos de sinalização dos principais riscos que ocorrerem nos diferentes
equipamentos de trabalho, por exemplo através da criação de fichas de risco por
equipamento

•

Promover a realização de inspeções periódicas aos equipamentos e às condições
estruturais das empresas verificando, entre outros, o estado de conservação dos
pavimentos, a delimitação das zonas de circulação, as plataformas de trabalho, a
sinalização de segurança existente, a existência de rodapés e guarda-corpos, etc

•

Definir e distribuir os equipamentos de proteção adequadas ao desempenho das
diferentes tarefas executadas em máquinas e equipamentos de trabalho

•

Delimitar e proteger zonas de operação de máquinas e equipamentos, garantindo
que apenas trabalhadores com formação adequada operam os equipamentos de
trabalho

•

Implementar procedimentos e regras específicas para a realização de trabalhos em
altura
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Manuseamento de substâncias químicas

Risco

Plano de Ação
•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre produtos menos perigosos para a
saúde dos trabalhadores

•

Implementar regras de boas práticas na manipulação de produtos químicos

•

Implementar sistemas de registo, controlo e manipulação dos produtos químicos
existentes na empresa

•

Garantir a existência e disponibilidade das fichas de dados de segurança, rótulos e,
sempre que possível de fichas de resumo destes produtos em Português

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos da utilização de substâncias químicas, nas boas práticas de trabalho e na
utilização dos equipamentos de proteção individual

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores que manipulem substâncias
químicas

•

Definir e implementar planos de sinalização das zonas onde sejam utilizados
produtos químicos

•

Melhorar os sistemas de proteção coletiva existentes, nomeadamente a nível de
ventilação e exaustão, grelhas de escoamento, lava-olhos e chuveiros de emergência

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores que manipulem sustâncias
químicas

•

Definir e distribuir os equipamentos de proteção individual adequadas à manipulação
de substâncias químicas

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos ao manuseamento de substâncias químicas

Ambiente térmico

Risco

Plano de Ação
•

Adotar uma postura de vigilância tecnológica sobre equipamentos de trabalho
inovadores, nomeadamente em termos de libertação de calor radiante

•

Promover a colocação de isolamentos térmicos em máquinas, tubagens e superfícies
quentes, limitando a emissão de calor

•

Promover uma ventilação e climatização adequada dos locais de trabalho

•

Avaliar os níveis de ambiente térmico existentes na empresas, devendo ser
realizadas medições no Verão (tempo quente) e no Inverno (tempo frio)

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com
enfase nos efeitos da exposição a ambientes térmicos e nas medidas preventivas a
implementar, nomeadamente a nível dos cuidados com a alimentação e com o
vestuário (vestuário de trabalho adequado, confortável e preferencialmente em
algodão)

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores expostos a ambientes
térmicos incómodos
(continua)
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Ambiente
térmico

Risco

Plano de Ação
•

Implementar práticas de trabalho que permitam a redução do tempo de exposição
dos trabalhadores expostos a ambientes térmicos incómodos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores expostos a ambientes de
trabalho quentes

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos ao ambiente térmico

Stresse nos locais de trabalho

Risco

Plano de Ação
•

Realizar ou rever a avaliação de riscos da empresa de forma a incluir a avaliação do
stresse nos locais de trabalho, utilizando por exemplo a ferramente do NOSTRESS
Project (www.project-nostress.com)

•

Adotar práticas e ritmos de trabalho saudáveis, promovendo um equilíbrio entre as
capacidades humanas e as solicitações do trabalho

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com enfase
nos efeitos do stresse e nas metodologias para enfrentar o stresse

•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a intervir
convenientemente nesses casos

•

Promover o acompanhamento médico dos trabalhadores

•

Promover a introdução de pausas ou alteração das tarefas repetitivas e monótonas
por outras mais ativas

•

Promover seminários motivacionais a todos os níveis da empresa

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos e
regras de segurança relativos ao stresse nos locais de trabalho

O recurso à nanotecnologia é transversal a diferentes setores do setor têxtil e vestuário,
sendo no entanto mais comum a nível da ultimação. Considerando que a utilização da
nanotecnologia, independentemente da fase do processo onde á aplicada ou produzida, se
apresenta como um risco novo e emergente, pelo que é definido um plano de ação
especifico:

Riscos da
utilização da
nanotecnologia

Risco

Plano de Ação
•

Promover a inclusão dos riscos associados à utilização de nanotecnologias nos
processos de avaliação de riscos realizados nas empresas que usem esta
tecnologia

•

Promover ações de sensibilização e formação aos trabalhadores do setor, com
enfase nos efeitos da utilização de nanotecnologias, nas atitudes a adotar e na
correta utilização dos equipamentos de proteção aplicáveís

(continua)
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Riscos da utilização da
nanotecnologia

Risco

Plano de Ação
•

Promover uma maior interligação entre os serviços de segurança no trabalho e os
serviços de medicina do trabalho, de forma a detetar situações de risco e a
intervir convenientemente nesses casos

•

Adoptar posturas de vigilância tecnológica e ciwntífica relativamente a novos
desenvolvimentos nesta área, nomeadamente a estudos sobre os efeitos da
nanotecnologia na saúde dos trabalhadores, nos equipamentos, etc.

•

Realizar estudos mais pormenorizados sobre os efeitos na saúde que poderão
surgir de exposições de trabalhadores a nanomateriais, englobando efeitos
imediatos, efeitos a longo prazo e efeitos combinados com outros riscos

•

Definir e distribuir os equipamentos de proteção individual adequadas aos riscos
da nanotecnologia

•

Promover ações de acolhimento de novos trabalhadores, informando-os dos riscos
e regras de segurança relativos à utilização de nanotecnologia
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