
"Segurança em Ambiente Subterrâneo - O Futuro Próximo"
Seminário
Auditório da Sede Nacional da Ordem dos Engenheiros
11 de dezembro de 2017

Segurança em Ambiente Subterrâneo -
Enquadramento Legal
Miguel Tato Diogo, FEUP



Diretiva (EU) 2017/164 CE 31 janeiro

• A Diretiva (UE) 2017/164 da Comissão Europeia, de 31 de janeiro de 2017, 
estabelece uma quarta lista de valores-limite de exposição profissional 
indicativos (IOELV) nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e altera 
as Diretivas 91/322/CEE e 2009/161/CE.

• Os Estados-Membros estão autorizados a fazer uso de um período de 
transição, com limite até 21 de agosto de 2023, no que diz respeito à 
aplicação em ambiente subterrâneo (minas e túneis) dos valores-limite 
fixados pela presente diretiva para o monóxido de azoto, o dióxido de 
azoto e o monóxido de carbono. 

• Embora durante esse período de transição, os Estados-Membros possam 
continuar a aplicar os valores-limite em vigor, em vez de aplicarem os 
estabelecidos nesta diretiva, há que desde já preparar a resposta a este 
desafio, ao nível de métodos de execução de avanços, equipamento e 
metodologia de medição entre outros.



• DIRETIVA (UE) 2017/164 DA COMISSÃO 
de 31 de janeiro de 2017 

• que estabelece uma quarta lista de 
valores-limite de exposição profissional 
indicativos 

• nos termos da Diretiva 98/24/CE do 
Conselho 

• e que altera as Diretivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE e 2009/161/CE 

Diretiva (EU) 2017/164 CE 31 janeiro



• DIRECTIVA 98/24/CE DO CONSELHO de 7 de Abril de 1998
• relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os 

riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho (décima-quarta 
directiva especial na acepção do n.o 1 do artigo 16.o da Directiva
89/391/CEE)

(JO L 131, 5.5.1998, p.11)
• DIRECTIVA 2007/30/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO Texto 

relevante para efeitos do EEE de 20 de Junho de 2007
• DIRETIVA 2014/27/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 

de fevereiro de 2014

Diretiva 98/24/CE do Conselho 7 abril



• Directiva n.º 91/322/CEE, da Comissão, de 29 de Maio de 1991, relativa ao 
estabelecimento de valores limite com carácter indicativo por meio da 
aplicação da Directiva n.º 80/1107/CEE, do Conselho, de 27 de Novembro 
de 1980, relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho;

• Directiva n.º 2000/39/CE, da Comissão, de 8 de Junho de 2000, relativa ao 
estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição 
profissional indicativos para execução da Directiva n.º 98/24/CE, do 
Conselho, de 7 de Abril de 1998;

• Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009, que 
estabelece uma terceira lista de valores limite de exposição profissional 
indicativos para a aplicação da Directiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 
de Abril de 1998, e altera a Directiva n.º 2000/39/CE, de 8 de Junho de 
2000

Diretivas 91/322/CEE; 2000/39/CE; 2009/161/CE 



•
Decreto-Lei nº 24/2012, de 6 de fevereiro (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)

• Decreto-Lei nº 88/2015, de 28 de maio (Procede à alteração do Decreto -
Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, que consolida as prescrições mínimas 
em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a 
segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e 
transpõe a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 
2009) e (Altera o Decreto -Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro, que 
regula a proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a 
agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho)

Diretiva 98/24/CE do Conselho 7 abril -
TRANSPOSIÇÃO
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Artigo 1.º

• É estabelecida, a nível da União, uma quarta lista de valores-limite de exposição profissional 
indicativos para os agentes químicos referidos no anexo 

Artigo 6.º

• 1. Na exploração mineira subterrânea e na perfuração de túneis, os Estados-Membros podem 
beneficiar de um período de transição que termina, o mais tardar, em 21 de agosto de 2023, no 
que diz respeito aos valores-limite para o monóxido de azoto, dióxido de azoto e monóxido de 
carbono. 

• 2. Durante o período de transição referido no n.o 1, os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar, em vez de aplicar os valores-limite estabelecidos no anexo, os seguintes limites: 

• a) No que se refere ao monóxido de azoto: os atuais valores-limite estabelecidos em 
conformidade com o disposto no anexo da Diretiva 91/322/CEE; 

• b) No que se refere ao dióxido de azoto e ao monóxido de carbono: valores-limite nacionais em 
vigor em 1 de fevereiro de 2017. 

Diretiva (EU) 2017/164CE  - CONTEXTO



(17) O Comité Consultivo para a Segurança e a Saúde no Local de Trabalho, 
reconheceu a existência de preocupações no que se refere à viabilidade técnica dos IOELV 
propostos para
• o monóxido de azoto e o dióxido de azoto na exploração mineira subterrânea e na perfuração de 

túneis, 
• e para o monóxido de carbono na exploração mineira subterrânea. 
O Comité reconhece igualmente que existem atualmente desafios relacionados com a
disponibilidade das metodologias de medição que poderiam ser usadas para demonstrar a
conformidade com o valor-limite proposto para o dióxido de azoto na exploração mineira
subterrânea e na perfuração de túneis.
Por conseguinte, é conveniente que os Estados-Membros sejam autorizados a fazer uso de um período de
transição no que diz respeito à aplicação, na exploração mineira subterrânea e na perfuração de túneis, dos
valores-limite fixados no anexo da presente diretiva para o monóxido de azoto, o dióxido de azoto e o
monóxido de carbono, e que a Comissão examine as questões acima mencionadas antes do final do período de
transição. Durante esse período de transição, os Estados-Membros podem continuar a aplicar os valores-limite
em vigor, em vez de aplicarem os estabelecidos no anexo da presente diretiva

Diretiva (EU) 2017/164CE  - CONTEXTO



SST prescrições SST prescrições Exploração mineira
subterrânea

Perfuração túneis

EXERCÍCIO ATIVIDADE LEI 102/2009 (alterações 6.ª Lei28/2016)
Artigo 5.º

Princípios gerais
c) A determinação das substâncias, agentes ou processos que devam ser 
proibidos, limitados ou sujeitos a autorização ou a controlo da autoridade 
competente, bem como a definição de valores limite de exposição do 
trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos e das normas técnicas 
para a amostragem, medição e avaliação de resultados;

LEI 54/2015
DL 88/90
DL 340/2007…
DL 162/90
PORTARIA 197/96

LEI 41/2015
DL 273/2003
PORTARIA 101/96
D 41821/58

AGENTES QUÍMICOS DL 24/2012 alteração 
DL 88/2015

DIRETIVA 2017/164 CAPÍTULO X - Ventilação
Artigo 74.º e seguintes

50 l/s de ar fresco por cada 
homem presente no turno 

mais numeroso. 2 - Nas minas 
ou sectores de minas e 

pedreiras com lavra 
subterrânea em que se utilize 
equipamento diesel o caudal 

de entrada de ar deve ser, pelo 
menos, o indicado no número 
anterior, acrescido de 35 l/s/cv

instalado.
Artigo 146.º

Ambiente nos locais de 
trabalho

Os níveis admissíveis de 
concentração dos gases são os 

da norma portuguesa em 
vigor.

8.º Exposição a 
contaminantes físicos e 

químicos
1 — Os trabalhadores não 

devem estar expostos a 
níveis sonoros proibidos 
pela legislação específica 
aplicável, nem a outros 

factores externos nocivos, 
nomeadamente gases, 

poeiras e vapores
Monóxido de azoto
(D 91/322)

30 mg/m3 2,5 mg/m3

Dióxido de azoto
(VLE NACIONAIS)

na 0,96 mg/m3

Monóxido de carbono
(VLE NACIONAIS)

na 23 mg/m3





• Art. 3.º, al. b) «Agente químico», qualquer elemento ou composto químico, 
isolado ou em mistura, que se apresente no estado natural ou seja produzido, 
utilizado ou libertado em consequência de uma actividade laboral, incluindo sob 
a forma de resíduo, seja ou não intencionalmente produzido ou comercializado;

• Al. j) «Valor limite de exposição profissional indicativo», o valor da concentração 
média ponderada usado como valor de referência na avaliação das exposições 
profissionais a fim de serem tomadas as medidas preventivas adequadas;

• Al. l) «Valor limite de exposição profissional obrigatório», o limite da 
concentração média ponderada de um agente químico presente no ar do local de 
trabalho, na zona de respiração de um trabalhador, em relação a um período de 
referência determinado, sem prejuízo de especificação em contrário, que não 
deve ser ultrapassado em condições normais de funcionamento;

Decreto-Lei n.º 24/2012



• Valor limite de exposição – média ponderada (VLE – MP)
• Concentração média ponderada para um dia de trabalho de 8 horas e uma 

semana de 40 horas, à qual seconsidera que praticamente todos os 
trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, sem efeitos 
adversos para a saúde

• Valor limite de exposição – curta duração (VLE – CD)
• O VLE-CD é definido como uma exposição VLE-MP de 15 min que nunca 

deve ser excedida durante o dia de trabalho, mesmo que a média 
ponderada seja inferior ao valor limite. Exposições superiores ao VLE-MP 
einferiores ao VLE-CD não devem exceder os 15 min e não devem ocorrer 
mais do que 4 vezes por dia. Estas exposições devem ter um espaçamento 
temporal de 60 min, pelo menos.

NP 1796:2014
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(20) O Comité Consultivo para a Segurança e a Saúde no Local de Trabalho -
The Advisory Committee on safety and health at work (ACSH) emitiu os 
seus pareceres em 27 de novembro de 2014 e 21 de maio de 2015. 
• Carbon monoxide (CO) (CAS No. 630-08-0) 
• General remarks
The proposal is based on the SCOEL (Scientific Committee on Occupational

Exposure Limits for Chemical Agents), Recommendation SUM 57, adopted 
in 1995: 
8h – TWA: 20 ppm (23 mg/m3 )
15 min – STEL: 100 ppm (117 mg/m3 ) 

A proposed noise notation is under consideration by SCOEL. If agreed this 
could be included for carbon monoxide in a future Commission proposal. 

Monóxido de Carbono



• Some concern was raised within the WPC regarding the feasibility of implementation and a
potential need for a transitional period of these limit values in the mining sector. Since 2013, the
Standing Working Party on the mining industry (SWP) has been kept informed about
developments on limit values for substances that are of specific interest to their sector.
Specifically the proposal for carbon monoxide has been presented during their meeting of April
2014.

• It was also raised as an issue for the emergency services. However, limit values are intended to
control exposures that occur on a regular basis (8 h/day, 5 days/week), which is not the case for
emergencies. Moreover it was confirmed that the provisions of the Framework Directive do not
apply directly to the emergency services when the specific activities performed are in conflict
with it (see article 2 of the Framework Directive).

• All the interest groups agree with the proposed values. However, further to the final discussions
on the substance in the WPC, the Standing Working Party on the mining industry (SWP)
expresses doubts regarding the ability of the mining sector to comply with these limit values.

Monóxido de Carbono



• (20) O Comité Consultivo para a Segurança e a Saúde no Local de Trabalho 
emitiu os seus pareceres em 27 de novembro de 2014 e 21 de maio de 
2015. 

Nitrogen monoxide (CAS No. 10102-43-9) and Nitrogen dioxide (CAS No. 
10102-44-0)
General Remarks 
• The proposal for nitrogen monoxide (NO) is based on SCOEL 

Recommendation SUM 89, revised in 2014: 
• 8h – TWA: 2,5 mg/m3 (2 ppm) 
• This substance has an Indicative Occupational Exposure Limit at EU level 

set in Directive 91/322/EEC (8h – TWA: 25 ppm).

Monóxido de Azoto / Dióxido de Azoto



• (20) O Comité Consultivo para a Segurança e a Saúde no Local de 
Trabalho emitiu os seus pareceres em 27 de novembro de 2014 e 21 
de maio de 2015. 

Nitrogen monoxide (CAS No. 10102-43-9) and Nitrogen dioxide (CAS 
No. 10102-44-0)
• The proposal for nitrogen dioxide (NO2) is based on SCOEL 

Recommendation SUM 53, revised in 2014: 
• 8h – TWA: 0,995 mg/m3 (0,5 ppm) 
• 15 min – STEL: 1,91 mg/m3 (1 ppm) 

Monóxido de Azoto / Dióxido de Azoto



• The WPC recognises the practical problems the proposed limits for NO and 
NO2 pose for the underground mining and tunnelling sectors, which in 
general depend on local details of the process, equipment and mine or 
tunnel design/layout. 

• Compliance with the limits for personal exposure should always be the 
objective, but this may take time in these sectors, depending on the 
circumstances. The WPC encourages the Standing Working Party for the 
Extractive Industry (SWP) to provide practical guidance on how the limits 
can be met to the greatest extent possible, and to report progress. 

• The Commission has been informed of challenges regarding measurement 
methodologies for NO2 in mining and tunnelling environments and is 
checking the suitability of available approaches. 

Monóxido de Azoto / Dióxido de Azoto



• Workers Interest Group comments 

The WIG notes that these substances have been under discussion in 
the WPC for almost 10 years (second IOELVs list) with repeated 
postponements for IOELVs adoption due to ongoing studies and new 
data awaited from industry. The WIG is therefore of the opinion that 
the proposed IOELVs should now be adopted without further delay. 

Monóxido de Azoto / Dióxido de Azoto



• Employers Interest Group comments 
As the practical problems of the proposed limits for NO and NO2 for the 
underground mining and tunnelling sectors are very evident, these activities should 
be exempted from the execution of the indicative limit values. 
Instead the Standing Working Party for the Extractive Industry (SWP) should be 
encouraged to prepare a report on the technical feasibility of achieving the 
proposed limit values for NO and NO2 in underground mining and tunnelling taking 
into account best practices and available technologies. 
Employers suggest that the situation of underground mining and tunnelling
activities should be reassessed within 5 years after entering into force of the fourth 
list of indicative limit values taking account of the conclusions of the SWP report.
In addition, in some countries the regulatory level of acceptability requires to be 
able to measure concentration below 1/10 of the OEL which is not compatible with 
the Limit of Detection (LoQ) of existing analytical methods. 

Monóxido de Azoto / Dióxido de Azoto



https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/containe
r.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:libraryContentList:pager&page
=1&FormPrincipal_SUBMIT=1&org.apache.myfaces.trinidad.faces.STAT
E=DUMMY
• SUM_57_Recommendation from the Scientific Expert Group on 

Occupational Exposure Limits for Carbon monoxide
• Recommendation from the Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits for Nitrogen Monoxide - SCOEL/SUM/89 June 2014
• Recommendation from the Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits for Nitrogen Dioxide - SCOEL/SUM/53 June 2014

Scientific Committee on Occupational Exposure 
Limits

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=684&langId=en



• Revisão DL 162/90

• Revisão D 41821

• os documentos do Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

• Posição de parceiro social da OE (Colégio de Geologia e Monas)

• O Standing Working Party for the Extractive Industry 

O futuro próximo












