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

 

PLANO DE ATIVIDADES 2019 
 

Atividade 

Apresentação de proposta/base 
de trabalho Prazo conclusão 

GT 
Observações 

Responsável Prazo 

1. Atualização da informação disponibilizada pelas 

entidades representadas na CTA no que se refere a: 

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. 

b) Disponibilização do Relatório Anual de Atividades da 

CTA, nas páginas eletrónicas das respetivas entidades, 

após submissão aos Membros do Governo. 

Todas as 

entidades 

a) Sempre que 

existam 

alterações  

b) Março 2020  

 

  

2. Participação em ações de informação/divulgação no 

âmbito da aplicação da Portaria n.º 40/2014, e 

divulgação do âmbito de funcionamento da CTA e de 

gestão de RCD com amianto. 

Todas as 

entidades  

3º Trimestre 

2019 
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Atividade 

Apresentação de proposta/base 
de trabalho Prazo conclusão 

GT 
Observações 

Responsável Prazo 

3. Troca de informação entre a APA e a ACT em 

conformidade com o Despacho 10401/2015. 

APA  

ACT 

Novembro 

2019 

 

 

Envio de informação pela ACT 

para a elaboração do relatório 

anual de acompanhamento do 

fluxo dos RCD com amianto. 

Após elaboração do relatório, o 

mesmo será divulgado, pela APA, 

à ACT e às outras entidades da 

CTA. 

4. Elaboração do relatório de atividades da CTA 2019 APA   Fevereiro 2020  

Envio dos contributos pelas 

entidades (DGS, ACT, IGAMAOT e 

IMT). 

5. Elaboração do Plano de Atividades 2020. 
Todas as 

entidades 
 Fevereiro 2020    
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ANEXO 

ATIVIDADES A DESENVOLVER PELAS ENTDADES 

1. Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

Atividade Prazo Observações 

Tratamento e análise de dados dos RCD com amianto 

relativos a 2018. 
 Junho 2019  

Dar continuidade ao levantamento dos constrangimentos 

com que os Municípios se deparam na gestão de RCD com 

amianto gerados em obras particulares.  

Dezembro 

2019 
 

 

2 Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 

Atividade Prazo Observações 

 Desenvolvimento e disponibilização de 2 formulários a 

constar da pág. eletrónica da ACT (Notificação das 

atividades com exposição ao amianto e do 

Requerimento para autorização de trabalhos de 

remoção e/ou demolição de materiais contendo 

amianto) 

1º Semestre 

2019 
  

Produção de um instrumento de divulgação sobre 

trabalhar com amianto-operadores de resíduos/aterros 
2019  
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Desenvolvimento de ações inspetivas nas empresas que 

realizam trabalhos de demolição ou remoção de 

amianto, no âmbito do Dec. Lei nº 266/2007 de 24 de 

julho. 

2019  

 

3 Direção Geral da Saúde (DGS) 

Atividade Prazo Observações 

 Atualização/divulgação de informação no âmbito da 

saúde quanto a RCDA 
2019   

  

4 IGAMAOT 

Atividade Prazo Observações 

Número de ilícitos contraordenacionais relacionados com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, 

detetados no âmbito de ações de inspeção realizadas a 

operadores de gestão de resíduos. 

2019   

Ações de inspeção realizadas e respetivos resultados, na 

sequência de denúncias sobre o abandono de RCD com 

amianto. 
2019  

 


