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Amianto, a fibra mortal

O amianto é proibido na Suíça desde 1989. Apesar disso, todos 

os anos, 120 pessoas adoecem em consequência do contacto 

com este material. O problema é que a pessoa só adoece depois 

de decorridos 20 a 40 anos, ou até mais tarde.

A inalação de fibras de amianto é responsável por doenças como 
a asbestose (pneumoconiose) ou o mesotelioma (tumor maligno 
no peritoneu e na pleura). Esta última doença culmina, na maioria 
dos casos, na morte.

O amianto era utilizado, sobretudo nos anos 60 e 70, na constru-
ção e na indústria. Ainda hoje é possível que apareça amianto na 
reabilitação e reconstrução de edifícios mais velhos e ponha em 
perigo a saúde dos trabalhadores.

Empenho do Unia contra o amianto

Há muito tempo que o Unia se bate por uma resolução digna e 

total da tragédia do amianto. 

No início dos anos 1980, o Sindicato dos Trabalhadores da Ma-
deira e Construção, antecessor do Unia, começou a empenhar-se, 
na linha da frente, pela proibição do amianto. Desde então, já 
se verificaram progressos notáveis, em particular em matéria de 
prevenção, em colaboração com a Suva e os parceiros sociais.

Informações do sindicato Unia relativas ao amianto :
www.unia.ch/amiante, info-amiante@unia.ch

Imagens: «100 vítimas mortais do amianto» - com os seus bustos feitos de 
gesso e materiais de construção, os artistas ticinenses Luigi Boccadamo, 
Diego Giabardo e Roberto Mucchiut homenageiam as mais de 100 vítimas 
mortais do amianto, por ano, na Suíça. 

  O Unia na sua região:
Aargau T 0848 333 003, aargau@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Nordwestschweiz T 0848 113 344, nordwestschweiz@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751, ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18, zuerich-schaffhausen@unia.ch

Tem dúvidas relativas ao tema «amianto» ? 

Nós ajudamo-lo/a.



Apoio financeiro e psicológico para as vítimas do amianto  

e seus familiares

Fundo de Indemnização

A partir do Verão de 2017, o Fundo de Indemnização das 

Vítimas do Amianto (EFA) disponibiliza apoios para as pessoas 

afectadas e seus familiares, de forma simples e rápida – um 

marco importante na superação da catástrofe do amianto.

As consequências de uma exposição ao amianto em contexto 
laboral são hoje reconhecidas como doenças profissionais e são 
seguradas pela Suva. Pior estão as pessoas que não tenham tido 
qualquer contacto com o amianto a nível profissional, mas que, 
apesar disso, tenham adoecido. É o caso, p. ex., de esposas que 
lavaram roupas de trabalho contaminadas dos seus maridos. Até 
agora, estas pessoas apenas recebiam prestações do seguro de 
saúde ou de invalidez, que são muito mais baixas. 

O fundo traz melhorias 
O novo fundo tem como objectivo um apoio igualitário a todas as 
vítimas do amianto. Este é um marco importante na luta sindical 
contra as consequências devastadoras do amianto. 

A fundação Fundo de Indemnização das Vítimas do Amianto (EFA) 
é o resultado de uma «mesa redonda» nacional, iniciada pelos 
sindicatos e na qual o Unia teve uma participação activa. A União 
de Sindicatos Suíços (USS) está representada no Conselho da 
Fundação. 

Direito a indemnização 

Por norma, têm direito a indemnizações financeiras da fundação 
as vítimas do amianto com mesotelioma. As pessoas que 
sofrem de mesotelioma desde 2006 podem apresentar um 
requerimento junto do EFA.

Por norma, aplicam-se os seguintes critérios:
Esta oferta destina-se sobretudo a pessoas com mesotelio-
mas que não tenham sido reconhecidos como doença 

profissional. 
No entanto, em determinadas condições, as prestações 
poderão estender-se a pessoas com mesotelioma que seja 
reconhecido como doença profissional.

O contacto com o amianto deve ter ocorrido na Suíça.
Para indemnizações com efeitos retroactivos, o pedido deve 
ser feito até 30 de Junho de 2020.

As pessoas afectadas que optem por uma indemnização do 
EFA prescindem do direito de accionar quaisquer acções civis.

Em casos extremos, o EFA pode excepcionalmente pagar pres-
tações financeiras a pessoas com outras doenças causadas 
pelo amianto.

Informe-se de qualquer forma – vale a pena !

Aconselhamento psicológico  
(Care Service)

Para além dos cuidados médicos, é importante que tanto as 

pessoas doentes por causa do amianto como os seus familia-

res tenham acompanhamento e aconselhamento psicológico. 

Isto tem faltado até ao momento.

Por isso, a fundação EFA, em conjunto com as ligas regionais do 
pulmão, lançou um Care Service com apoio e aconselhamento 
psicológico gratuito. Este serviço destina-se a todas as pessoas 
afectadas, independentemente do tipo de doença causada pelo 
amianto.

Não hesite em procurar o Care Service para 

esclarecer as suas dúvidas !

A fundação Fundo de Indemnização das Vítimas do Amianto (EFA) 
está à disposição para responder às suas perguntas. Informa-
ções em alemão, francês e italiano :

T +41 41 418 89 79

info@fondation-efa.ch, www.fondation-efa.ch

Envie o seu requerimento para :
Fondation Fonds pour les victimes de l’amiante
Service-center / Demandes
Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne


