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Regime base: Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 de Maio: determina que todos os produtos desDnados à venda e todas as
prestações de serviços devem exibir o respecDvo preço ao consumidor. Ao abrigo deste regime legal foram publicadas diversas portarias, que sujeitam à obrigatoriedade
de indicação de preços, nomeadamente, os serviços respeitantes a:
- Lavandarias, estabelecimentos de limpeza a seco e 5nturarias
Portaria n.º 798/93, de 6 de Setembro.

Ficam sujeitos à obrigatoriedade de indicação de preços os serviços prestados nas lavandarias e estabelecimentos de limpeza a seco a seguir descriminados:
- Lavagem de roupas: de casa, de homem, de senhora;
- Limpeza a seco de roupa: de homem, de senhora;
- Limpeza a seco de tapetes e carpetes;
- Limpeza a seco de corDnas, corDnados, reposteiros;

Sempre que os serviços de limpeza e Dnturaria se processem ao quilograma deverá ser indicado o preço/Quilograma.

As tabelas de preços acima referidos deverão indicar a data da sua entrada em vigor (Arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Portaria).

Sanções por incumprimento: coimas de 249,40 a 3 740,98 euros, no caso de pessoa singular e de 2 493,99 a 29 927,87 euros, no caso de pessoa colecDva.

AFIXAÇÃO DE PREÇOS



Os proprietários e/ou detentores de equipamentos de refrigeração e de ar
condicionado, bombas de calor, sistemas de protecção contra incêndios e
extintores devem proceder à verificação anual dos respectivos equipamentos
fixos, recorrendo para o efeito a um técnico certificado (Consultar listagem de
técnicos e empresas no Portal da APA):

https://apambiente.pt/?ref=pf&f_faq_tema=2523185fd59a80c234bc09f56da5
9767#1384

APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EXTINTORES
(Decreto-Lei nº 35/2008, de 27 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de Maio, e Decreto-Lei n.º 145/2017 de 30 de Novembro)

https://apambiente.pt/?ref=pf&f_faq_tema=2523185fd59a80c234bc09f56da59767


GESTÃO DE EMBALAGENS E RESÍDUOS DE EMBALAGENS

Legislação mais relevante: DL nº 48/2015 de 10/04; Port. nº 29-B/98 de 15/01

O DL nº 48/2015 de 10/04 foi alterado pelo DL nº 71/2016 de 04/11, que introduziu a noção de EMBALAGENS DE SERVIÇO: Embalagens que são “cheias” e/ou “executadas”
pelas empresas, normalmente dos sectores da Distribuição/Comércio, Serviços e Restauração e Bebidas, e que se destinam exclusivamente a acondicionar os produtos
comercializados por estas nos seus pontos de venda. È o caso p. ex., do plástico usado nas lavandarias para envolver as peças depois de limpas.

As embalagens de serviço adquiridas a fornecedores nacionais passam a ser da responsabilidade do respectivo fornecedor.

Caso a sua empresa seja responsável exclusivamente por embalagens de serviço e adquira a totalidade das mesmas a fornecedores nacionais, deixa de ter qualquer tipo de
responsabilidade de gestão de embalagens pelo que deixa de existir a necessidade de manter contrato com a SPV (Sociedade Ponto Verde).



GASES FLUORADOS - COMUNICAÇÃO ANUAL ATÉ 31 DE MARÇO 

Só deverão fazer a comunicação no Formulário de Gases Fluorados, os operadores (por defeito são os donos do equipamento ou dependendo das disposições contratuais
acordadas entre a empresa detentora do equipamento e a empresa prestadora de serviços, o operador poderá ser a empresa prestadora de serviços), cujos equipamentos
cumpram a condição abaixo indicada:

- Contenham quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de equivalente de CO2 (ver Conversor da Agência Portuguesa do Ambiente:
https://formularios.apambiente.pt/conversor/). Este valor de 5 toneladas de equivalente de CO2 é por equipamento.

- Um equipamento que contenha dois ou mais circuitos independentes, deve tratar cada um destes circuitos de forma individual, verificando a periodicidade de detecção
de fugas de acordo com a carga de fluído de cada circuito, ou seja, só deverá efectuar o registo no formulário para os circuitos com quantidades iguais ou superiores a
cinco toneladas de equivalente de CO2 de gás fluorado:

https://formularios.apambiente.pt/GasesF/Info.aspx

https://formularios.apambiente.pt/GasesF/Info.aspx


HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

É obrigatória a afixação dos períodos de funcionamento dos 
estabelecimentos, em local visível do exterior dos mesmos. 



LICENCIAMENTO: REGIME DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA

Foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 10/2015, de 16.01, o regime jurídico relativo ao
acesso e exercício de actividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR), em
vigor desde 1 de Março de 2015, que consagra como regra o princípio da liberdade de
acesso e exercício das actividades económicas, ao exigir em geral apenas meras
comunicações prévias, com a contrapartida de uma maior responsabilização dos
operadores.

O RJACSR aplica-se, entre outras, às seguintes actividades (artº 1º, nº 1 al. m) do
Regime Anexo ao Decreto-Lei Nº 10/2015):



EXPLORAÇÃO DE LAVANDARIAS

Quem pretenda iniciar exploração de Lavandaria, está sujeito a Mera Comunicação Prévia, a qual consiste numa operação em que o requerente
preenche, no Balcão do empreendedor, um formulário específico, cuja submissão via electrónica lhe permite aceder ao comprovativo do cumprimento da
formalidade e proceder ao início do exercício da actividade em causa.

A alteração significativa das condições de exercício de actividade (p. ex., mudança de ramo), bem como a alteração da titularidade do estabelecimento, e
a cessação de actividade estão também sujeitas amera comunicação prévia.

Todos os procedimentos abrangidos pelo RJACSR são tramitados no “Balcão do empreendedor”, cujo acesso se encontra disponível em:
https://eportugal.gov.pt/empresas/servicos.aspx?regime=RJACSR
https://eportugal.gov.pt/empresas/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLicenca=2695

Para Empresas abrangidas pela obrigação de meras comunicações prévias (MCP), a UACS poderá dar o apoio necessário, através do nosso Espaço
Comércio, mediante prévio agendamento.

Já a realização de obras ou alterações interiores ou exteriores do espaço poderá estar sujeita a controlo prévio municipal, nos termos previstos no Regime
Jurídico da Urbanização e da Edificação em vigor (DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na actual redacção):
www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=625&tabela=leis

https://eportugal.gov.pt/empresas/servicos.aspx?regime=RJACSR
https://eportugal.gov.pt/empresas/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLicenca=2695
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=625&tabela=leis


LIVRO DE RECLAMAÇÕES

Em Janeiro de 2006, foi instituída a obrigatoriedade de existência e disponibilização do Livro de Reclamações em todos os estabelecimentos de
fornecimento de bens ou de prestações de serviços que tenham contacto com o público, designadamente os constantes do Anexo I ao Dec. Lei nº
156/2005 de 15/09, na actual redacção dada pelo Dec. Lei nº 74/2017 de 21/6.

O fornecedor de bens ou prestador de serviços é obrigado a:

a) Possuir o livro de reclamações nos estabelecimentos a que respeita a actividade;

b) Facultar imediata e gratuitamente ao utente o livro de reclamações sempre que por este tal lhe seja solicitado;

c) Afixar no seu estabelecimento, em local bem visível e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com a seguinte informação: «Este
estabelecimento dispõe de livro de reclamações»;

O Letreiro deve conter ainda, em caracteres facilmente legíveis pelo utente, a identificação completa e a morada da entidade junto da qual o utente
deve apresentar a reclamação. O prestador do serviços/fornecedor de bens está também legalmente obrigado a informar o consumidor/utente da
existência do formato electrónico do livro de reclamações, devendo divulgar no sítio da internet em local visível e de forma destacada o acesso à
plataforma www.livroreclamacoes.pt na respectiva página web, quando a tenha.

d) Manter, por um período mínimo de três anos, um arquivo organizado dos livros de reclamações que tenha encerrado. (nº1).

http://www.livroreclamacoes.pt/


EM CASO DE RECLAMAÇÃO:

O fornecedor do bem ou o prestador de serviços tem a obrigação de:

- Destacar do livro de reclamações o Original, que, no prazo de quinze dias úteis, deve remeter à entidade fiscalizadora competente, por via electrónica ou por correio.

A remessa do original da folha de reclamações pode ser acompanhada das alegações que o fornecedor de bens ou o prestador de serviços entendam prestar, bem como
dos esclarecimentos dispensados ao reclamante em virtude da reclamação. No caso da reclamação lavrada no livro de reclamações no formado electrónico todos os
operadores económicos – de qualquer sector - estão obrigados a responder em 15 dias úteis ao reclamante.

- Entregar o Duplicado da reclamação ao Utente, conservando em seu poder o Triplicado, que faz parte integrante do livro de reclamações e dele não pode ser retirado.

O Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de Junho, regulamentado pela Portaria n.º 201-A/2017, instituiu a criação de um Livro de Reclamações on-line, disponível em
www.livroreclamações.pt (Plataforma Digital), que permite aos consumidores apresentar reclamações de forma desmaterializada, com o mesmo valor que as reclamações
apresentadas em formato físico.

A partir de 1 de Julho de 2018 os fornecedores de bens e serviços que exerçam a sua actividade quer através de um estabelecimento físico aberto ao público, quer através
de meios digitais, deverão começar a dispor de Livro de Reclamações nas suas modalidades física e electrónica. Devem, igualmente divulgar na página web, de forma
destacada e em lugar visível, o acesso à Plataforma Digital. Caso não disponham de sítios na Internet devem ser titulares de endereço de correio electrónico para efeitos
de recepção das reclamações submetidas através da Plataforma Digital.

Mais informações em: https://www.consumidor.gov.pt/livro-de-reclamacoes.aspx

Excepção: Os estabelecimentos de lavandaria, que exploram um modelo de funcionamento em regime seIf-service não estão obrigados a adoptar o livro de reclamações,
sendo certo que a falta de funcionário(a) torna inexequível a aplicabilidade do livro de reclamações, em suporte papel.

LIVRO DE RECLAMAÇÕES

https://www.consumidor.gov.pt/livro-de-reclamacoes.aspx


LIVRETE INDIVIDUAL DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

Todos os trabalhadores cujo local de trabalho primordial seja o veículo, como é o caso
de motoristas, distribuidores ou trabalhadores com funções similares devem ser
portadores de livretes individuais de controlo dos tempos de trabalho. Os livretes
podem ser obtidos nas Associações do sector, como a ANTRAM.
http://www.antram.pt/details.aspx?ido=1256

No caso de serem sujeitos a horário de trabalho fixo, devem todos os trabalhadores
por conta de outrem afectos à condução de veículos ser portadores de mapa de
horário de trabalho, a afixar tanto no estabelecimento como no ou nos veículos a que
o trabalhador está afecto.

O mapa de horário de trabalho deverá ser complementado com os livretes individuais,
no caso dos trabalhadores também acima referidos (trabalhadores cujo local de
trabalho primordial seja o veículo), caso tenham estes horário fixo. Se isentos de
horário de trabalho, deverão ser portadores do acordo escrito de isenção de horário.

http://www.antram.pt/details.aspx?ido=1256


MAPA INTEGRADO DE REGISTO DE RESÍDUOS (MIRR) 

Todas as empresas abrangidas pela obrigatoriedade de registo de produtor de resíduos (entre as quais as lavandarias, já que são produtoras de resíduos perigosos) deverão
proceder ao preenchimento e submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), até ao limite legal de 31 de Março de cada ano.

Para o efeito, as empresas abrangidas por esta obrigação deverão utilizar a Plataforma SILiAmb, na seguinte página do portal da APA:
https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml

Recomenda-se a consulta prévia da informação constante no Site de Apoio Siliamb: https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/obrigatoriedade-de-registo-de-
dados?language=pt-pt bem como o Manual do utilizador do SILiAmb: https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/documentos-de-apoio?language=pt-pt

Para a submissão do MIRR terá de:

1º Indicar que o estabelecimento teve enquadramento MIRR no ano de registo dos dados: https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/definicao-do-enquadramento-
mirr?language=pt-pt

2º Regularizar a taxa SIRER (emissão DUC);

3º Pagar a taxa https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/regularizacao-da-taxa-sirer?language=pt-pt

4º Submeter MIRR.

Recomendamos que o preenchimento e submissão sejam efectuados com a maior antecedência possível, por forma a evitar constrangimentos associados por exemplo ao
pagamento da taxa anual de registo. A submissão do MIRR só é possível após o respectivo pagamento, que demora em média 4 dias úteis.

https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/obrigatoriedade-de-registo-de-dados?language=pt-pt
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/documentos-de-apoio?language=pt-pt
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/definicao-do-enquadramento-mirr?language=pt-pt
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/regularizacao-da-taxa-sirer?language=pt-pt


OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DA E-GAR (GUIA ELECTRÓNICA DE 
ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS)

Desde 1 Janeiro de 2018, é obrigatório emiDr a Guia Electrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR), através da plataforma SILiAmb. Esta obrigação decorre da
publicação da Portaria nº145/2017 de 26 de Abril.

No dia 18 de Janeiro de 2019, foi publicada a Portaria n.º 28/2019 que alterou a portaria n.º 145/2017 referente à operacionalização do sistema e-GAR.

A responsabilidade de emissão da e-GAR é do produtor do resíduo. No entanto, a plataforma permite que a e-GAR seja preenchida pelo transportador ou operador de
tratamento de resíduos, em nome do produtor, desde que haja concordância deste.

Salienta-se que mesmo nestas situações, o produtor tem sempre que autorizar a e-GAR antes do início do transporte, directamente na plataforma ou assinando em
suporte ssico, caso não tenha acesso à plataforma. Note-se que a e-GAR assinada fisicamente deverá ser posteriormente autorizada na plataforma, para que fique
concluída.

Para esclarecimento de dúvidas recomenda-se a consulta ao portal da APA: hups://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/enquadramento-eGar?language=pt-pt
hups://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/perguntas-frequentes?language=pt-pt

https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/enquadramento-eGar?language=pt-pt
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/perguntas-frequentes?language=pt-pt


PLANO DE GESTÃO DE SOLVENTES

Segundo o Decreto-Lei nº 127/2013 de 30 de Agosto as empresas devem elaborar o Plano anual de Gestão de Solventes para comunicação à CCDR territorialmente
competente. A entrega deve ser efectuada até 30 de Abril.

Nos termos do Decreto-Lei nº 127/2013, estão abrangidas as instalações que desenvolvem alguma das actividades listadas na parte 1 do respectivo Anexo VII e que
operam acima dos limiares de consumo de solventes definidos nas suas partes 2 e 3. No caso específico da actividade de limpeza a seco não existe qualquer limiar de
consumo de solvente, pelo que qualquer instalação que desenvolva esta actividade está abrangida.

As instalações que são abrangidas nos termos referidos são sujeitas a um registo, através do preenchimento de formulário, o qual deve ser remetido para a Agência
Portuguesa do Ambiente, pelo endereço registo.COV@apambiente.pt
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=314&sub3ref=322

mailto:registo.COV@apambiente.pt
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=314&sub3ref=322


EXEMPLO DE PLANO DE GESTÃO DE SOLVENTES



PROTECÇÃO E CONTROLO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Dec. Lei 78/2004 de 3 de Abril

Em termos de medidas de prevenção e minimização das emissões difusas, o operador deve, respectivamente:

Assegurar que a instalação é projectada e construída de modo a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos.

Adoptar as medidas previstas no art.º 10.º, nomeadamente: captação e canalização para um sistema de exaustão das emissões difusas de poluentes atmosféricos; confinar
a armazenagem de produtos de características pulverulentas ou voláteis; equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos de manipulação e outros;
armazenar em espaços fechados os produtos a granel que possam conduzir a emissões de poluentes para a atmosfera; assegurar que o pavimento da área envolvente da
instalação possui revestimento adequado.

As instalações que utilizem solventes orgânicos (art.º12.º), substâncias ou preparações às quais sejam atribuídas ou devam ser acompanhadas das frases de risco R45, R46,
R49, R60 e R61, devido ao teor de COV, devem proceder à sua substituição, por substâncias ou preparações menos perigosas.

A autorização de funcionamento ou a concessão da licença de exploração de novas instalações bem como as respectivas renovações só são emitidas se o operador
demonstrar que a instalação respeita as disposições deste diploma (n.º1 do art.º14.º), sendo que as licenças emitidas em desconformidade com este preceito legal são
nulas.

A descarga de poluentes para a atmosfera é efectuada através de uma chaminé de altura adequada para permitir uma boa dispersão dos poluentes (art. 29.º n.º 1).



PROTECÇÃO CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
(DL nº 220 / 08 de 12 -11) (Portaria 1532 / 2008 de 29-12)

O Decreto-Lei nº 220/2008, de 12.11 aprovou o actual regime jurídico da segurança contra incêndio ( SCIE ) de aplicação geral a todos os edifícios. 

Foi, recentemente, alterado e republicado pela Lei nº 123/2019 de 18.10.

Nos termos dos arts. 6º ss do referido regime jurídico, são as seguintes as entidades responsáveis pelas condições de SCIE no caso de edifícios ou recintos:

Em fase de projecto e construção são responsáveis pela aplicação e pela verificação das condições de SCIE:
(a) Os autores de projectos e os coordenadores dos projectos de operações urbanísticas, no decurso da execução da obra;
(b) A empresa responsável pela execução da obra;
(c) O director de obra e o director de fiscalização de obra, quanto à conformidade da execução da obra com o projecto aprovado

A responsabilidade pela manutenção das condições de segurança contra risco de incêndio aprovadas e a execução das medidas de auto-protecção aplicáveis aos edifícios ou 
recintos é a seguinte:

i) edifícios habitacionais: é dos respectivos proprietários, com excepção das suas partes comuns na propriedade horizontal, que são da responsabilidade do administrador do 
condomínio.

ii) demais edifícios ou recintos: é das seguintes entidades:
a) Do proprietário, no caso do edifício ou recinto estar na sua posse;
b) De quem detiver a exploração do edifício ou do recinto;
c) Das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços comuns, espaços partilhados ou serviços colectivos, sendo a sua responsabilidade limitada 
aos mesmos.

V. tb: Nota Técnica nº 02 da ANPC: competências e responsabilidades em SCIE, em: 
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/DOCTECNICA/Documents/Nota%20T%C3%A9cnica%20n.%C2%BA%2002%20-
%20Compet%C3%AAncias%20e%20Responsabilidades%20em%20SCIE.pdf

Por sua vez, o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios ( RT – SCIE ), aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro (alterada e republicada pela 
Portaria n.º 135/2020 de 2 de Junho), refere no seu Título VI, Capítulo III (arts. 116º ss), que os edifícios devem ser equipados com instalações que permitam detectar o incêndio e, 
em caso de emergência, difundir o alarme, alertar os bombeiros e accionar sistemas e equipamentos de segurança. 

https://dre.pt/application/file/a/125468599
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/DOCTECNICA/Documents/Nota%20T%C3%A9cnica%20n.%C2%BA%2002%20-%20Compet%C3%AAncias%20e%20Responsabilidades%20em%20SCIE.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2020-134889344


PROTECÇÃO CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO
(DL nº 220 / 08 de 12 -11) (Portaria 1532 / 2008 de 29-12)

O Decreto-Lei nº 220/2008, de 12.11 aprovou o actual regime jurídico da segurança contra incêndio ( SCIE ) de aplicação geral a todos os edifícios. 

Prevê ainda o Título VII do mesmo RT – SCIE (arts. 193º ss), que todos os edifícios, estabelecimentos e recintos devem, no decurso da exploração dos respectivos espaços, ser 
dotados de medidas de organização e gestão da segurança, designadas por medidas de autoprotecção.

O Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios pode ser consultado em:
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2020-134889344

Para mais informações sobre a matéria, poderá ser contactada a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil http://www.prociv.pt/pt-pt/Paginas/contactos.aspx e 
consultadas as respectivas Notas Técnicas e FAQ:
http://www.prociv.pt/pt-pt/SEGCINCENDEDIF/DOCTECNICA/Paginas/default.aspx#!#collapse-1

http://www.prociv.pt/pt-pt/SEGCINCENDEDIF/PERGUNTASFREQUENTES/Paginas/default.aspx

Serviços disponíveis on line relacionados com segurança contra incêndios em edifícios: https://eportugal.gov.pt/fichas-de-enquadramento/seguranca-contra-incendio-em-edificios

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2020-134889344
http://www.prociv.pt/pt-pt/Paginas/contactos.aspx
http://www.prociv.pt/pt-pt/SEGCINCENDEDIF/DOCTECNICA/Paginas/default.aspx
http://www.prociv.pt/pt-pt/SEGCINCENDEDIF/PERGUNTASFREQUENTES/Paginas/default.aspx
https://eportugal.gov.pt/fichas-de-enquadramento/seguranca-contra-incendio-em-edificios


PROIBIÇÃO SACOS DE CAIXA GRATUITOS 

Entrou em vigor a 01 de Julho de 2021 a obrigação decorrente do número 4 do artigo 25º do Decreto-Lei nº 152-D/2017 de 11 de Dezembro, na sua redacção actual introduzida 
pelo Decreto-Lei 102-D/2020, de 10 de Dezembro, o qual proíbe a disponibilização gratuita de sacos de caixa, independentemente do material em que são feitos.

Com efeito o artigo 25º com a epígrafe prevenção, refere no seu número 4 que “(…) com o objectivo de evitar a colocação no mercado de embalagens supérfluas, é proibida a 
disponibilização gratuita de sacos de caixa, isto é, sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, feitos de qualquer material, destinados a enchimento no ponto de venda 
para acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo consumidor, com excepção dos que se destinam a enchimento no ponto de venda de produtos a granel”.

As mangas de plástico utilizadas nas lavandarias constituem embalagens de serviço e não sacos de caixa, pelo que não têm de ser cobradas.



SEGURANÇA E SAÚDE NOS LOCAIS DE TRABALHO 
Portaria 987/93 de 6 de Outubro

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho: A título meramente exemplificativo referem-se:

- Área mínima por trabalhador é de 1,80m2, depois de deduzidos os espaços ocupados por móveis, objectos, máquinas e vias de circulação, bem como espaços não utilizáveis
existentes no local de trabalho.

- A cubagem mínima de ar por trabalhador é de 11,50m3.

- A instalação eléctrica não pode comportar risco de incêndio ou de explosão.

- As vias normais e de emergência têm de estar permanentemente desobstruídas e em condições de utilização.

- As vias e saídas de emergência que necessitam de iluminação artificial durante os períodos de trabalho devem dispor de iluminação de segurança alternativa.

- Os meios de detecção e combate contra incêndios devem ser definidos em função das dimensões e do tipo de utilização dos edifícios onde estão instalados os postos de trabalho.

- Os locais de trabalho devem dispor de ar puro em quantidades suficientes para as tarefas a executar, atendendo aos métodos de trabalho e ao esforço físico exigido.

- A temperatura e a humidade dos locais de trabalho devem ser adequadas ao organismo humano, levados em conta os métodos de trabalho.

- Os pavimentos dos locais de trabalho devem ser fixos, estáveis, antiderrapantes, sem inclinações perigosas, saliências e cavidades.

A Legislação s/ Locais de trabalho pode ser consultada em: https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Legislacao/Locais%20de%20trabalho/Paginas/default.aspx

Decreto-Lei n.º 24/2012 de 06 de Fevereiro, relativo à protecção da segurança e saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Brochura ACT- informação s/ riscos da exposição a agentes químicos:
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20Pr%C3%A1tico%20Exposi%C3%A7%C3%A3o%20a%20Agentes%20Qu%C3%ADmicos.pdf

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Legislacao/Locais%20de%20trabalho/Paginas/default.aspx
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-115495237
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20Pr%C3%A1tico%20Exposi%C3%A7%C3%A3o%20a%20Agentes%20Qu%C3%ADmicos.pdf
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