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A exposição a agentes carcinogénicos ameaça a saúde e a vida 
dos trabalhadores e actualmente uma grande percentagem 
de trabalhadores está potencialmente exposta a agentes 
cancerígenos no local de trabalho, muitas vezes sem terem 
consciência disso. Na UE, o cancro representa mais de 50% 
das mortes associadas ao trabalho e por isso a  luta contra o cancro 
foi identificada como prioridade no âmbito do Quadro estratégico 
da UE para a saúde e segurança no trabalho (2021-2027). 
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O que é um agente cancerígeno?

Apesar dos números alarmantes, continua a prestar-se 
pouca atenção aos efeitos que a exposição prolongada 

tem para a saúde dos trabalhadores a longo prazo, e por 
isso é prioritário que haja esforços para substituir 
as substâncias potencialmente cancerígenas que 

se encontram nos locais de trabalho.

1 O Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro (alterado pelo DL 88/2015, de 28 de Maio), regula a 
protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos 
durante o trabalho.

nUm agente cancerígeno é definido pelo Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de novem-
bro,1 como “uma substância ou preparação classificada como cancerígena da catego-
ria 1 ou 2, de acordo com os critérios da legislação relativa à classificação, embala-
gem e rotulagem das substâncias e preparações perigosas”, enquanto que um agente 
mutagénico é definido como “uma substância ou preparação classificada como muta-
génica da categoria 1 ou 2, de acordo com os critérios da legislação relativa à classifi-
cação, embalagem e rotulagem das substâncias e preparações perigosas”.
Um agente cancerígeno é qualquer agente químico, físico ou biológico que pos-
sa causar cancro.
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Medidas de combate aos agentes cancerígenos 
no local de trabalho

LUTAR POR MELHORES CONDIÇÕES 
DE TRABALHO, TORNAR OS LOCAIS DE TRABALHO 
MAIS SEGUROS E SAUDÁVEIS!

Assiste ao vídeo no seguinte link: 
https://www.napofilm.net/pt/napos-films/napo-hidden-killers 

• Evitar ou reduzir a utilização de agentes cancerígenos ou mutagénicos, 
 substituindo-os por substâncias, misturas ou processos que, nas condições 
 de utilização, não sejam perigosos ou impliquem um menor risco para a segurança 
 e a saúde dos trabalhadores.
• Se não for tecnicamente possível, o empregador deve assegurar que a produção 
 ou a utilização do agente cancerígeno ou mutagénico se faça em sistema fechado. 
• Se a aplicação de um sistema fechado não for tecnicamente possível, 
 o empregador deve assegurar que o nível de exposição dos trabalhadores seja 
 reduzido a um nível tão baixo quanto for tecnicamente possível e não ultrapasse 
 os valores legais.

nA defesa da saúde e segurança dos trabalhadores é sempre uma das principais lu-
tas da acção sindical, e por esse motivo a CGTP-IN não pode aceitar que o cancro 
continue a ser a primeira causa de mortalidade associada ao trabalho. 
Não podemos aceitar que trabalhadores estejam expostos a agentes cancerígenos no 
seu trabalho e que por isso, desenvolvam um cancro de origem ocupacional. Por isso 
é urgente que existam intervenções substanciais, sobretudo ao nível da prevenção e 
da substituição das substâncias cancerígenas nos locais de trabalho.

Nota: A luta contra o cancro foi identificada como prioridade no âm-
bito do Quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no tra-
balho (2021-2027) e  para aumentar a sensibilização para o cancro 
relacionado com o trabalho foi divulgado o vídeo de “Napo”, que 
tem como objectivo consciencializar sobre o flagelo do cancro re-
lacionado com o trabalho e as suas formas de prevenção.

https://www.napofilm.net/pt/napos-films/napo-hidden-killers
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