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Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de Fevereiro 
 

Riscos de exposição a agentes químicos 
 

O presente diploma consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 
trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes 
químicos no trabalho e transpõe para a ordem interna a Directiva n.º 2009/161/UE, da 
Comissão, de 17 de Dezembro de 2009. 
 
Este diploma aplica-se a: 
 
a) A todas as actividades dos sectores privado, cooperativo e social, da administração 

pública central, regional e local, dos institutos públicos e das demais pessoas colectivas 
de direito público, bem como a trabalhadores por conta própria; 

b) Ao transporte de mercadorias perigosas, sem prejuízo de disposições previstas em 
legislação especial. 

 
O presente diploma não prejudica a aplicação: 

a) De disposições especiais relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes químicos classificados como cancerígenos ou Mutagénicos durante 
o trabalho; 

b) Da legislação relativa a agentes químicos quanto a medidas de protecção contra 
radiações, resultante da transposição de directivas adoptadas ao abrigo do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica. 
 

O valor limite de exposição profissional obrigatório relativo ao chumbo e aos seus compostos 
iónicos consta do anexo I ao presente diploma e que dele faz parte integrante. 
 
O valor limite biológico obrigatório relativo ao chumbo e aos seus compostos iónicos consta do 
anexo II ao presente diploma e que dele faz parte integrante. 
 
Os valores limite de exposição profissional com carácter indicativo relativos a agentes químicos 
constam do anexo III ao presente diploma e que dele faz parte integrante. 
 

 
 

Agentes químicos proibidos e limites de concentração para isenção 
 
É proibida a produção, o fabrico ou a utilização dos agentes químicos previstos no anexo IV ao 
presente diploma e que dele faz parte integrante. 
 
A proibição prevista no número anterior não se aplica quando o agente químico está presente 
noutro agente químico, ou enquanto constituinte de resíduos, desde que a sua concentração 
individual seja inferior aos limites de concentração para isenção que constam do anexo IV. 
 
Devem ser aplicadas as medidas previstas nos artigos 9.º a 15.º quando o resultado da 
avaliação revelar risco para a segurança e a saúde dos trabalhadores, salvo se o resultado 
demonstrar que a quantidade do agente químico perigoso existente no local de trabalho 
constitui um baixo risco e que as medidas adoptadas nos termos do n.º 1 do artigo seguinte 
são suficientes para o reduzir. 
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O empregador deve assegurar que os riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores 
resultantes da presença no local de trabalho de um agente químico perigoso sejam eliminados 
ou reduzidos ao mínimo mediante: 
a) A concepção e organização de métodos de trabalho adequados; 
b) A utilização de equipamento adequado para trabalhar com agentes químicos; 
c) A utilização de processos de manutenção que garantam a segurança e a saúde dos 
trabalhadores; 
d) A redução ao mínimo do número de trabalhadores expostos ou susceptíveis de estar 
expostos; 
e) A redução ao mínimo da duração e do grau de exposição; 
f) A adopção de medidas de higienização adequadas; 
g) A redução ao mínimo da quantidade de agentes químicos necessários à actividade; 
h) A utilização de processos de trabalho adequados que assegurem, nomeadamente, a 
segurança durante o manuseamento, a armazenagem e o transporte de agentes químicos 
perigosos e respectivos resíduos. 
 
Quando não é possível a eliminação ou a redução ao mínimo da presença de um agente 
químico perigoso através das medidas previstas no n.º 1 do artigo anterior, o empregador 
deve substituí -lo por outro agente ou processo químico cujas condições de utilização não 
apresentem perigo ou ofereçam menor perigo ou, se a substituição não for possível, através 
de outra medida preventiva de eficácia equivalente. 
 
Nas actividades em que não é possível a eliminação dos riscos através da substituição do 
agente, o empregador deve, tendo em conta o resultado da avaliação efectuada nos termos do 
artigo 7.º, aplicar medidas de protecção adequadas e de acordo com a seguinte ordem de 
prioridades: 
a) Conceber processos de trabalho e controlos técnicos apropriados e utilizar 

equipamentos e materiais adequados que permitam evitar ou reduzir ao mínimo a 
libertação de agentes químicos perigosos; 

b) Aplicar medidas de protecção colectiva na fonte do risco, designadamente de ventilação 
adequada e medidas organizativas apropriadas; 

c) Adoptar medidas de protecção individual, incluindo a utilização de equipamentos de 
protecção individual, se não for possível evitar a exposição por outros meios. 
 

O empregador deve dispor de um plano de acção com as medidas adequadas em situação de 
acidente, incidente ou de emergência resultante da presença de agentes químicos perigosos no 
local de trabalho, devendo esse plano prever a realização periódica de exercícios de segurança 
e a disponibilização dos meios adequados de primeiros socorros. 
 
O empregador deve assegurar a instalação de sistemas de alarme e outros sistemas de 
comunicação necessários para assinalar os riscos acrescidos para a segurança e a saúde, de 
modo a permitir uma resposta adequada e imediata para solucionar a situação, incluindo 
operações de socorro, evacuação e salvamento. Deve também, assegurar que as informações 
sobre as medidas de emergência sejam prestadas aos serviços de segurança e saúde no 
trabalho, bem como a outros serviços internos ou externos que tenham intervenção em caso 
de emergência ou acidente, incluindo: 
a) A avaliação prévia dos perigos da actividade exercida, a forma de os identificar, as 

precauções e os procedimentos pertinentes para que os serviços de emergência possam 
preparar os planos de intervenção e as respectivas medidas; 

b) As informações disponíveis sobre os perigos específicos verificados ou susceptíveis de 
se verificarem num acidente ou numa situação de emergência, compreendendo as 
relativas aos procedimentos previstos nos n.os 2 a 5. 
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Níveis de alerta de concentração de chumbo no ar 
 
Sempre que a determinação da concentração de chumbo no ar revele a existência de qualquer 
trabalhador sujeito a uma exposição profissional igual ou superior a 0,075 mg/m3, sendo este 
valor a média ponderada em função do tempo calculada ao longo de 40 horas por semana, 
o empregador aplica as medidas previstas nos números seguintes para minimizar o risco de 
ultrapassagem do valor limite de exposição profissional obrigatório. 
 
A determinação da concentração de chumbo no ar e a avaliação da exposição profissional do 
trabalhador devem efectuar -se pelo menos de três em três meses, podendo ser reduzidas a 
uma vez por ano quando não ocorram alterações significativas nos processos de trabalho ou 
nas condições dos locais de trabalho e desde que se verifique uma das seguintes situações: 
a) A exposição profissional do trabalhador ao chumbo for inferior a 0,1 mg/m3 nas duas 
últimas avaliações; 
b) A taxa individual de plumbémia em qualquer trabalhador exposto não ultrapasse 60 µg/100 
ml de sangue. 
 
 

 
ANEXO I 

Valor limite de exposição profissional obrigatório 
 

 
 

ANEXO II 
Valor limite biológico obrigatório 

 
O valor limite biológico obrigatório do Chumbo e respectivos compostos iónicos é de: 70 µg 
Pb/100 ml de sangue. 
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ANEXO III 
Valores limite de exposição profissional com carácter indicativo 
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