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Circular nº 13/2023         Fevereiro 

 

Falar de “protetores auriculares” pressupõe uma exposição prévia 

sobre o ruído. O ruído, esse assassino…silencioso, é algo que a nível da sua Unidade 

Industrial, deve merecer atenção atuante e continuada.  

A “FÁBRICA”, --- hoje menos que ontem ---, é um ninho de “RUÍDOS”. 

Este resulta da atividade humana, com a utilização de máquinas e ferramentas. A UE tem 

variadas Diretivas e Regulamentos visando o RUÍDO. Daí, os Estados que integram a UE se 

vejam obrigados a transpor essas Diretivas, tal como Portugal, 

Que ainda recentemente, com a  

PORTARIA N.º 42/2023, de 9 Fevereiro 

in D.R. n.º 29, da 9 Fevereiro 2023, Fh. 3 e segs.,  

“… regulamentou o regime de avaliação e gestão do ruído ambiente e transpõe para a 

ordem jurídica interna 2 Diretivas e um Regulamento”.  

O ruído pode revestir 2 formas: o ruído interno; e o ruído externo, em 

relação à sua fonte: a FÁBRICA. Neste momento interessa-nos o ruído interno, o que afeta 

os Trabalhadores. 

O Trabalhador é afetado, pelo ruído, em três aspetos: físico; 

psicológico e social. Efetivamente, o ruído,  

⎯ lesa os órgãos auditivos; logo,  

⎯ perturba a comunicação entre as pessoas; pelo que,  

⎯ provoca a irritação; o que se transforma e,  

⎯ é uma fonte de fadiga; e,  

⎯ logo, diminui o rendimento do trabalho. 

O ruído em contexto industrial, --- e até comercial ---, pode revestir 3 

(três) categorias: 

• o ruído ambiente, que é o ruido ambiente, proveniente de várias fontes, máquinas, 

ferramentas, falar alto, música ambiente, o mais perigoso; 

• o ruído particular, que sendo um dos componentes daquele, pode ser atribuído a uma 

determinada fonte; e,  

Assunto:  Equipamento de Protecção Individual – PROTETORES AURICULARES.  
Protecção no Trabalho – Circular n.º 4. 
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• o ruido residual que é o ruido particular que é o ruido ambiente a que se suprimiu um ou 

mais ruídos particulares. 

Por fim, de referir que o ruído pode matar, designando-se a doença a 

tal resultado, por via do ruído, como “vibro acústica”. Esta tanto pode ser provocada por 

ruídos de alta frequência, --- mais de 85 db; como pelos ruídos de baixa frequência (RBF), 

responsável principalmente por doenças de foro neurológico.  

Mas, a finalidade desta CIRCULAR não é o tratamento do ruído, mas 

uma das formas de o combater: a EPI , Protetores auriculares. Para tanto,  

A primeira ideia a fixar é que o RUÍDO, é uma forma de poluição. Que 

não prevenida e combatida, leva à doença profissional: a SURDEZ. Que é a 2.ª (segunda) 

maior doença profissional.  

PERGUNTARÁ: como hei-de limitar os malefícios do ruído? – Por três 

(3) maneiras/procedimentos:  

A - procedendo à medição do “ruído industrial”, dentro da Empresa, para conhecimento o 

nível de exposição, diária, dos trabalhadores;  

B - depois, nos locais que ultrapassem os valores legais de emissões sonoras, proceder a 

intervenções, que podem ser:  

a) - substituindo o equipamento por outro menos ruidoso, --- al. i), n.º 2, art.º 15, da Lei n.º 

102/2009, de 10 Setembro;  

b) - aplicando, e fazendo cumprir, medidas de prevenção (auriculares), --- n.º 10, art.º 15, 

da Lei n.º 102/2009; n.º 1, e n,º 2, art.º 7, Dec.-Lei n.º 182/2006, 6/9. 

c) - instalando atenuadores sonoros de exaustão de ar por chaminés;  

d) - instalação de barreiras acústicas em torno do equipamento;  

e) - construção de cabines insonorizantes de equipamentos com ventilação forçada para 

garantia de temperatura adequada.  

Se a exposição ao RUÍDO não puder ser evitado por estes meios, o 

Empregador é obrigado a pôr à disposição dos Trabalhadores equipamentos de protecção 

individual, --- n.º 1, art.º 7; al. e), n.º 1, art.º 9, ambos do Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 

Setembro ---; e, atenção: assegurar a utilização pelos trabalhadores dos protetores 

auditivos individuais. E, chamamos a atenção pelo seguinte:  
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O Acordão do Tribunal Justiça (CE), de 10/5/2011, Proc. n.º C-256/10 

e C-261/10, determinou que a Directiva 2003/10/CE, --- que aquele Dec.-Lei transpôs para a 

nossa ordem jurídica ---, deve ser interpretada, 

“… no sentido de que uma entidade patronal de uma empresa em que o nível diário de 

exposição dos trabalhadores ao ruído se situa acima dos 85 dB(A), medido sem ter em 

conta os efeitos da utilização dos protetores auriculares individuais, não cumpre as 

obrigações resultantes desta Directiva por simplesmente ter colocado à disposição dos 

trabalhadores tais protetores auriculares, (…) tendo esta entidade patronal a 

obrigação de executar um programa de medidas técnicas ou organizativas 

destinadas a reduzir tal exposição ao ruído (…).” 

Na escolha dos “Protetores Auriculares” o Empregador deve ter em 

atenção três princípios básicos das EPI:  

⎯ marcação CE – Anexo V, Portaria n.º 109/96, 10 Abril, atualizada;  

⎯ adaptação das EPI à morfologia do utilizador;  

⎯ leveza e solidez de construção.  

O Diploma base, nesta matéria, --- Diploma base sobre o ruído ---, é o 

DECRETO-LEI N.º 182/2006, de 6 Setembro. Aqui,  

Tenha em especial atenção os arts. 11 a art.º 15, que trata da 

“Vigilância da Saúde”, dos Trabalhadores sujeitos ao risco: RUÍDO.  

O que deve ser de especial atenção dos Serviços Médicos, da sua 

Empresa. Trata-se de uma situação que obriga a uma mais acurada vigilância médica, --- vide 

n.º 2, art.º 11. Vejamos:  

⎯ o n.º 3, art.º 11, Dec.-Lei n.º 182/2006, obriga a que o empregador, em relação ao 

Trabalhador, assegure:  

“ 3 – (…) que tenha estado exposto a ruído acima dos valores de ação superiores à 

verificação anual da função auditiva a realização de exames audiométricos” (negrito 

nosso) 

⎯ o n.º 4, art.º 11, Dec.-Lei n.º 182/2006, obriga a que o Empregador, em relação ao 

Trabalhador, assegure:  

“ 4 – (…) que tenha estado exposto a ruído acima dos valores de ação inferiores à 

realização de exames audiométricos de dois em dois anos.” (negrito nosso). 
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Por fim, ainda esta situação: diz o n.º 2, art.º 15, Dec.-Lei n.º 

182/2006, que:  

“ 2 – Nas situações de trabalho em que, devido à sua natureza, a utilização de 

protetores auditivos seja susceptível de agravar os riscos para a segurança e saúde 

do trabalhador, (…) , o empregador pode ser autorizado a não aplicar as medidas 

previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2, do artigo 7 e no n.º 1, art.º 8”. (sublinhado nosso). 

A terminar: as contraordenações previstas, a quem não cumpra, --- por ex., no art.º 7 ---, são 

contraordenações muito graves, --- n.º 1, art.º 16. Podem ser apenas “graves”, no que 

respeita, por ex., ao art.º 11, --- n.º 2, art.º 116, do Decreto-Lei n.º 182/2006, 6 Setembro. 

---------- x ---------- 

Contudo, é conveniente salientar que, acontece ainda que por vezes há 

situações nas fábricas em que a utilização do protetor auricular agrava o risco de acidente. 

Por ex., quando no mesmo espaço circulam veículos, monta-cargas, etc.. Ora, prevendo essas 

situações, diz o n.º 2, do art.º 15, desse Diploma: 

“ 2 - Nas situações de trabalho em que, devido à sua natureza, a utilização de 

protetores auditivos seja susceptível de agravar os riscos para a segurança e saúde do 

trabalhador e tendo em conta o disposto no n.º 2, do art.º 3, o empregador pode ser 

autorizado a não aplicar as medidas previstas nas als. a) e b), do n.º 2, do art.º 7 e 

no n.º 1 do art.º 8”.  

sendo que as alíneas a) e b), do n.º 2, art.º 7, é pôr à disposição os protetores; e, assegurar o 

uso dos mesmos pelos trabalhadores. E, o n.º 1, do art.º 8, a obrigação de reduzir o ruído ao 

nível mais baixo possível.  

Portanto, se estiver na situação prevista no n.º 2, do acima 

reproduzido art.º 15, deve pedir essa autorização à ACT, por meio de requerimento 

devidamente fundamentado.  

Se é essa a situação… faça-o! – Não protele o problema, de onde por 

vir a resultar um acidente de trabalho.  

Evite a abertura de um auto de contraordenação pelo facto de atuar no sentido indicado no 

n.º 2, do art.º 15, do Decreto-Lei n.º 182/2006. 

 


