
 
Cancro: regras para proteger as pessoas dos
agentes cancerígenos no local de trabalho
 
Na UE, o cancro representa mais de 50% das mortes associadas ao trabalho. Leia as
novas normas para evitar os agentes cancerígenos no trabalho.
 

Com o objetivo de reduzir ainda mais o risco de cancro entre os trabalhadores, os
eurodeputados votaram uma atualização das regras da União Europeia (UE) no que refere à
limitação de substâncias nocivas no local de trabalho, a 17 de fevereiro de 2022.
 
 
As novas regras alargarão o âmbito de aplicação da diretiva relativa aos agentes cancerígenos
ou mutagénicos no trabalho de modo a incluir as substâncias nocivas para a saúde reprodutiva.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules


A legislação estabelece limites de exposição aos compostos de acrilonitrilo e níquel e um limite
de exposição inferior para a substância existente benzeno. O Parlamento conseguiu um acordo
para incluir a exigência de que os trabalhadores do setor da saúde que lidam com produtos
perigosos tenham uma melhor formação e solicitou à Comissão Europeia que apresente uma
lista de produtos e orientações para o tratamento destes produtos até ao final de 2022.
 
 
 
 
Descubra de que forma a UE luta contra o cancro e as melhorias que propõe para o
futuro.
 
Em 2017 foi feita uma primeira revisão da diretiva de 2004, na qual os eurodeputados
estabeleceram limites de exposição para 11 carcinogéneos adicionais no local de trabalho.
 
 
Em 2018, os deputados aprovaram regras ainda mais rigorosas, incluindo valores-limite de
exposição para 8 outras substâncias cancerígenas, tanto inaladas como manuseadas. Estas
substâncias incluem os fumos diesel e óleo de motor usado. Também fazem parte da lista as
notações cutâneas para estas substâncias, que são usadas para alertar contra os potenciais
efeitos na saúde associados à penetração na pele.
 
 
Em 2019, as regras foram outra vez atualizadas para acrescentar os limites de exposição para
cinco produtos químicos utilizados em setores como: o fabrico de baterias de níquel-cádmio, a
fundição de zinco e cobre, os laboratórios, a eletrónica, os funerais, a construção, os cuidados
de saúde, os plásticos e a reciclagem.
 

Agentes cancerígenos no trabalho
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev

Agentes cancerígenos e mutagénicos:
• São agentes químicos que podem causar cancro ou mutações genéticas
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/politica-de-saude-da-ue/20200131STO71517/dia-mundial-da-luta-contra-o-cancro-como-esta-a-ue-a-combater-a-doenca
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/politica-de-saude-da-ue/20220106STO20405/como-pode-a-ue-intensificar-a-sua-acao-em-materia-de-cancro
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/politica-de-saude-da-ue/20220106STO20405/como-pode-a-ue-intensificar-a-sua-acao-em-materia-de-cancro
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev


Melhor proteção contra o amianto 
Todos os anos morrem na UE entre 30 000 e 90 000 pessoas devido à exposição ao amianto.
Numa resolução aprovada a 20 de outubro de 2021, o Parlamento apela a uma estratégia
europeia para a remoção de todo o amianto e à melhoria das regras existentes para melhor
proteger os trabalhadores em risco. 
 
 
Os eurodeputados querem reduzir o limite de exposição de 0,1 fibras/cm3 para 0,001
fibras/cm3 e introduzir o rastreio obrigatório e a remoção do amianto antes do início das obras
de renovação. Querem também garantir que todas as doenças profissionais são reconhecidas,
para que as vítimas possam obter uma compensação decente.
 
 
 
Cancro no local de trabalho: principais factos
 
 
 
O cancro é a principal causa das mortes relacionadas com o trabalho na União Europeia.
Todos os anos, 52% podem dos casos estão diretamente ligados com o cancro, 24% às
doenças do sistema circulatório (cardiovasculares), 22% a outras doenças e 2% a lesões. e 6%
às doenças respiratórias. Os tipos mais comuns de cancros relacionados com a atividade
laboral são os do pulmão, mesotelioma (causado pela exposição a partículas de amianto) e o
da bexiga.
 
 
Os setores de trabalho mais afetados são o da construção, os fabricantes de produtos
químicos, as indústrias automóvel e de mobiliário, os produtores alimentares, os fabricantes de
têxteis, a indústria da madeira e o sector da saúde.
 

Mais sobre as ações do Parlamento nesta matéria:

O cancro relacionado com o trabalho
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1691
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules


•
•
•

Cancro da mama: mais de 90 000 mulheres morrem na UE todos os anos 
Renovação do glifosato: Parlamento coloca saúde em primeiro lugar 
700 000 mortes por ano: combater o tabagismo na UE
 

Saiba mais sobre a forma como a UE melhora os direitos dos trabalhadores e as
condições de trabalho e o que faz pela saúde pública.
 
Para saber mais
Procedimento legislativo: Proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a
agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho - quarta revisão (4. ª revisão, EN)
Briefing do PE: os limites da exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho (4.
ª proposta, fevereiro de 2022, EN)
Procedimento legislativo: proteção dos trabalhadores contra o amianto (março de 2021, EN)
Briefing do PE: proteção dos trabalhadores contra o amianto (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190506STO44344
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190506STO44344
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655

