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Circular nº 10/2023         Fevereiro 

 

Na n/ Circular n.º 08/2023, distribuída a 1 Fevereiro do corrente ano, 

comprometemo-nos a 

“ Ao longo do mês de Fevereiro, a Exm.ª Avençada irá receber várias Circulares, 

versando esta matéria: os Equipamentos de Protecção Individual – EPI”.  

E, como o prometido é devido, foi já distribuída a Circular n.º 09/2023, 

que tratou, exclusivamente, da EPI – BOTAS. 

Advertência: as Circulares anteriores têm informação útil, geral, que 

naturalmente se procura não voltar a repetir nas seguintes.  

Portanto, vamos tratar agora das: LUVAS. É uma EPI, que visa, em 

contexto de trabalho, a 

Protecção das mãos e dos braços 

Tal como acontecer com as botas, também as luvas, de uso em 

contexto de trabalho, podem ter as seguintes referências: 

 luvas contra agressões mecânicas: perfuração; cortes; vibrações, etc.; 

 luvas contra agressões químicas; e,  

 luvas para eletricistas e antitérmicas.  

E, como certamente reparou acima, está em causa, também, os 

braços; a sua protecção. E, noutras situações, apenas a protecção de certas partes da mão. 

Daí,  

 as muflas; as dedaleiras;  

 mangas protetoras; punhos de couro;  

 mitenes (luvas sem dedos); manículas (luva dos sapateiros e correeiros). 

É necessário ter em atenção a “adaptação do EPI à morfologia do 

trabalhador/utilizador”. Ou seja: a EPI/LUVAS devem ser concebidas e fabricadas de tal 

modo que possam ser calçadas tão facilmente quanto possível no utilizador na posição 

apropriada, nela se mantendo durante o período necessário previsível de utilização, tendo 

em conta fatores ambientais; gestos a realizar; e, posturas a adotar. Concomitantemente, 

devem ser leves quanto possível, sem prejuízo da sua solidez de construção e da sua eficácia. 

E, naturalmente, haverá de várias medidas.  

Assunto:  Equipamento de Protecção Individual – LUVAS.  
 Protecção no Trabalho – Circular n.º 2. 
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Esta EPI, “luvas”, pode pôr sérios problemas na sua utilização, 

obrigatória, em certos sectores. Vejamos este exemplo: vimos acima que as luvas, algumas, 

devem proteger contra agressões mecânicas, perfurações, cortes, por ex.. Estas luvas tem 

necessariamente uma componente em malha de aço. Ora, por ex., a indústria corticeira 

apresenta um elevado índice de acidentes nas mãos: 36,5%, em 2001. Decorre de uma 

função básica: a brocagem da rolha no traço; na rabaneação, também. Precisamente, o 

operador efetua na função perfurações ou cortes, que podem agredir as mãos. Daí, a 

obrigação do uso de luvas, com malha de aço. Daí,  

Haver um choque entre a obrigação deste uso, e o trabalho a 

executar. Perde-se sensibilidade, ligeireza num ato repetitivo; além de estragar-se matéria-

prima. É um problema, na nossa opinião, como a quadradura do círculo: insolúvel. Mas,  

O certo é que a obrigação do uso da luva é imposta ao 

Empregador. Que deve impor o seu uso. Logo, pelo menos, tenha as luvas; junto dos postos 

de trabalho. A sua utilização deve ser aconselhada pelo Empregador. É essencial a existência 

das luvas, junto das brocas; ou, na rabaneação. Mas, perguntará, e com razão: para quê, se os 

trabalhadores não as usam?... A resposta é esta: 

Tendo em atenção a al. a), n.º 1, art.º 14; e, o n.º 1, art.º 18, 

ambos da Lei n.º 98/2009, de 4 Setembro, porquanto: 

 a al. a), n.º 1, art.º 14, determina a descaracterização do acidente que “…provier de (…) 

omissão que importe violação (…) das condições de segurança”; o que não será o 

principal ou conveniente; mas, pode ser conjugado com  

 o n.º 1, art.º 18, que determina que, quando o acidente é proveniente, resultar, “… de falta 

de observação, (…) das regras sobre segurança e saúde no trabalho”, a responsabilidade 

por todos os prejuízos é atribuída ao Empregador. Logo,  

Se o Empregador tiver presentes as luvas; se tiver aconselhado o 

seu uso; e, não obstante, o trabalhador não as usar, afasta-se a actuação culposa do 

empregador. Concordamos ser um pouco arrevesado este raciocínio; mas, se não concorda, 

arranje um melhor para evitar o ónus que consta do n.º 1, art.º 18, da Lei n.º 98/2016! --- 

Nós não conhecemos. É tal quadratura do círculo: fazer bem e diligente, rolhas de cortiça 

com luvas de aço!... Para alguns profissionais, até bons profissionais, é o mesmo que matar 

moscas com luvas de boxe! 
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Lembramos a necessidade de as luvas terem a marca CE. São EPI 

muito sujeitas ao “envelhecimento”, pelo que, se não tiverem a data limite de validade, deve 

estar atento ao seu estado. Muitas vezes o Trabalhador, 

Até porque fez um uso intensivo das mesmas, enquanto o Colega do 

lado descalçou a luva sempre que as Chefias estavam de costas,  

Viu a degradação desta sua EPI aparecer mais cedo; e, com receio de 

lhe ser imputado má utilização da EPI, não reclama pela sua substituição. Logo,  

É conveniente que o controlo do estado das LUVAS seja efetuado pelas 

Chefias diretas.  

Para evitar micoses, --- nome genérico dado a doenças dos pés e das 

mãos, provocadas por fungos ---, maus cheiros, etc., que podem levar à repulsa na sua 

utilização, é conveniente que as luvas quando não utilizadas repousem de forma ao seu 

arejamento. Por ex., uma base com 2 pinos, onde se enviem as luvas em repouso, de um 

período de trabalho para o outro. Não é conveniente pulverizar o seu interior com 

detergentes (produtos químicos), pois pode provocar graves doenças de pele ou alergias.  

O arejamento desta EPI, LUVAS, costuma ser suficiente para a sua 

manutenção, logo, longevidade.  

Tal como no caso das “botas”, é conveniente que as luvas estejam no 

número que quadra ao seu utilizador, o Trabalhador. Luvas apertadas ou largas demais, 

além de impedir o bom desempenho, podem levar ao acidente. Já o diz,  

A alínea g), n.º 2, art.º 15, da Lei n.º 102/2009, ao enumerar as 

obrigações do Empregador, que este deve assegurar aos seus Trabalhadores condições de 

segurança e saúde, em todos os aspetos do seu trabalho, tendo em conta princípios gerais de 

prevenção,  

“ g) – Adaptação do trabalho ao homem, especialmente (…) à escolha do equipamento 

de trabalho (…)”.  

  Lembramos que esta EPI não é do agrado de quem trabalha, pelos 

inconvenientes que acarreta, desde logo a destreza, a sensibilidade; e, até, serem elas 

próprias, por vezes, um perigo. Mas, pelo menos, a manusear líquidos corrosivos, a sua 

utilização explica-se. Corrosivos ou tóxicos (penetração pela pele), o que é a mesma coisa.  

 


