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COMISSÃO TÉCNICA AMIANTO  
(PORTARIA Nº 40/2014, DE 17 DE FEVEREIRO) 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2016 
 

Atividade 

Apresentação de 
proposta/base de trabalho 

Prazo 
conclusão 

GT 
Observações 

Responsável Prazo 

1. Preparação de folheto informativo sobre “Amianto. O 
que deve saber?” Para divulgação dos riscos 
associados ao manuseamento de materiais com 
amianto (MCA) das boas práticas para a remoção dos 
MCA, e ao acondicionamento e armazenagem de RCD 
com amianto e a divulgar através dos canais de 
distribuição de materiais de construção; 
Municípios/Juntas de Freguesia 

APA 
setembro 

  
 

  
 

2. Participação em ações de divulgação no âmbito da 
aplicação da Portaria n.º 40/2014 

Todas as 
entidades  

   

3. Preparação da sessão de esclarecimento sobre o 
âmbito de atuação da Comissão Técnica Amianto APA setembro   

4. Alteração do Regulamento de funcionamento da CTA, 
no que diz respeito à elaboração e aprovação do 
relatório anual de atividades 

APA junho   
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Atividade 

Apresentação de 
proposta/base de trabalho 

Prazo 
conclusão 

GT 
Observações 

Responsável Prazo 

5. Adaptação do formulário do pedido de notificação 
prévia aos operadores de gestão de RCD com amianto 

 ACT setembro   

6. Tratamento e análise de dados de RCD com amianto 
relativos a 2015   

APA setembro     

7. Identificação dos constrangimentos existentes nos 
ecocentros na gestão de RCD com amianto gerados em 
obras particulares, incluindo a visita a um ecocentro.  

APA outubro      

8. Atualização da informação disponibilizada pelas 
entidades representadas na CTA no que se refere a: 

 Riscos para a saúde causados pelo amianto, no 
âmbito da produção dos RCDA; identificação dos 
materiais com amianto potencialmente presentes 
nos edifícios, e melhores práticas a adotar na sua 
remoção (sempre que se justifique) 

 Disponibilização do Relatório Anual de Atividades 
da CTA, nas páginas eletrónicas das respetivas 
entidades, após a respetiva submissão aos 
Membros do Governo 

Todas as 
entidades 

novembro    
 
 



 
 

2016/11/28        3 
 

Atividade 

Apresentação de 
proposta/base de trabalho 

Prazo 
conclusão 

GT 
Observações 

Responsável Prazo 

9. Operacionalização da troca de informação entre as 
entidades, nomeadamente entre a APA e ACT, em 
conformidade com o previsto no Despacho n.º 
10401/2015 

Todas as 
entidades 

novembro     

10. Elaboração do relatório de atividades da CTA 2016 APA   
janeiro  
2017 

  

11. Elaboração do Plano de Atividades 2017 
Todas as 

entidades 
novembro    

 


