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A PROJECÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 
NO TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA 

DE ALTA E MUITO ALTA TENSÃO

JOSÉ LINO ALVOEIRO 1

O presente artigo permite abordar em termos legais e, sobretudo, jurisprudenciais um tema de 
premente actualidade e que se reporta aos eventuais efeitos perniciosos, na saúde, da exposição a 
campos eléctricos e electromagnéticos.  O tema exige uma reflexão aprofundada no âmbito da deno-
minada “Law in Action” indicando um conjunto de factores de decisão capazes de filtrar considerações 
não científicas, enquadrados pelos princípios convocáveis, “maxime”, o princípio da precaução.

1.  INTRODUÇÃO

Não raras vezes somos confrontados com notícias alarmantes publicadas 
nos vários media relativamente a putativos efeitos nefastos na saúde das 
pessoas da simples exposição a campos eléctricos e electromagnéticos.

Na actividade quotidiana, qualquer indivíduo está sujeito a suportar cam-
pos eléctricos e campos electromagnéticos, seja em casa, no trabalho ou em 
qualquer lugar de livre acesso, seja na execução de tarefas tão simples como 
telefonar de um aparelho móvel, ligar um electrodoméstico ou assistir a um 
programa de televisão.

Todavia, as propaladas notícias de cariz alarmante prendem-se, as mais 
das vezes, com a actividade de condução de energia eléctrica em larga escala 
e com o facto de esse transporte ser realizado através de apoios aéreos 
implantados em zonas habitacionais e na proximidade de edifícios, alguns 
construídos vários anos após a existência de linhas de alta e muito alta ten-
são sustentadas nos ditos apoios ou postes.

Trata-se, por isso, de um tema que carece de alguma reflexão em termos 
jurisprudenciais, nomeadamente, por forma a ensaiar um conjunto objectivo de 
factores de decisão capazes de filtrar considerações não científicas e que pos-
sam sustentar uma correcta aplicação dos normativos vigentes, sempre enqua-
drados pelos princípios convocáveis, maxime, o princípio da precaução.

1 Juiz de Direito na Vara de Competência Mista de Guimarães.
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É, por conseguinte, nosso desiderato ensaiar uma abordagem a esse 
relevante princípio e tentar contribuir, de modo racional, para a sua concreta 
aplicação no plano do judicial, em especial, no domínio da problemática ine-
rente aos eventuais perigos decorrentes da condução de energia eléctrica em 
larga escala.

O ensejo será também aproveitado para o discorrer de umas breves 
considerações sobre os deveres de manutenção que decorrem da especial 
natureza da actividade em causa.

2.  O TRANSPORTE DE ENERGIA ENQUANTO ACTIVIDADE PERIGOSA

A lei é omissa quanto ao que se deve entender por actividade perigosa, 
tratando-se assim de matéria a apreciar, em cada caso, segundo as circuns-
tâncias.

Uma actividade perigosa é aquela que “mercê da sua natureza ou da 
natureza dos meios utilizados, tenha ínsita ou envolva uma probabilidade 
maior de causar danos do que a verificada nas restantes actividades em geral” 
— COSTA, Almeida, Direito das Obrigações, 5.ª Ed., p. 473.

Em suma, o que determina a qualificação de uma actividade como peri-
gosa é a sua especial aptidão para produzir danos, aptidão que há-de resul-
tar da sua própria natureza ou da natureza dos meios utilizados — vejam-se 
vários exemplos no Ac. STJ 12.02.2004 (disponível em www.gde.mj.pt, acesso 
em 2012.07.13).

Ora, a condução ou transporte e a utilização de energia eléctrica, em 
especial a de alta e muito alta tensão, e por linhas aéreas, constitui indubi-
tavelmente uma actividade perigosa — como, aliás, tem sido o entendimento 
jurisprudencial mais comum — cfr. Ac. STJ 25.03.2004, proc. n.º 04A521; Ac. 
STJ 13.04.2010, proc. n.º 862/1997.L1.S1; Ac. STJ 8.11.2007, proc. n.º 06B2640; 
Ac. RP 6.10.2005, proc. n.º 0534056; Ac. RG 26.03.2009, proc. n.º 2426/08-2; 
Ac. RL 28.02.2008, proc. n.º 10832/2007-6, todos em www.gde.mj.pt, acesso 
em 2012.07.13 — dada a natureza perigosíssima da matéria transportada e 
as consequências que do contacto com a mesma advém para a espécie 
humana.

Com efeito, bastará atentar na profusa regulamentação de segurança 
que juridicamente enforma a actividade de transporte ou condução de energia 
eléctrica (e, bem assim, a própria implementação das respectivas linhas e 
cabos condutores e posterior manutenção) para se concluir que estamos 
perante uma actividade extremamente perigosa que exige particulares e sig-
nificativas cautelas preventivas.

A catalogação da actividade em causa como perigosa tem, obviamente, 
grande relevo prático, porquanto, o disposto no artigo 493.º/2 do Código Civil, 
consagra uma inversão do ónus da prova em sede de responsabilidade civil 
extracontratual, fazendo recair uma presunção de culpa sobre quem exerce 
uma actividade perigosa, o que bem se compreende na medida em que tais 



 A projecção do princípio da precaução no transporte de energia eléctrica… 59

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 18 - 2012

actividades são, em abstracto, potenciadoras da produção de prejuízos para 
terceiros, sendo certo que quem delas tira proveito tem, obviamente, o dever 
de as controlar e de prevenir os riscos que delas derivam.

2.1.  A sua especificidade regulamentar

A própria regulamentação especial desta actividade de condução de 
energia eléctrica de alta tensão tem em consideração a especificidade própria 
da perigosidade inerente.

É de ter em conta, antes de mais, a distância às árvores e a faixa de 
serviço estipuladas pelo artigo 28.º/1 e 2, do Regulamento de Segurança de 
Linhas Eléctricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, e a este anexo.

Cabe também dizer que o Regulamento de Segurança de Linhas Eléc-
tricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 
de Fevereiro, a ele anexo, entrado em vigor a 18 de Agosto de 1992, esta-
belece no seu artigo 5.º que “as linhas serão estabelecidas de modo a elimi-
nar todo o perigo previsível para as pessoas e a acautelar de danos os bens 
materiais (…)”, prevendo no seu artigo 26.º, sob a epígrafe “protecção contra 
contactos acidentais”, que “os condutores serão estabelecidos de forma a não 
serem atingíveis, sem meios especiais, de quaisquer lugares acessíveis a 
pessoas”.

Além disso, o referido Regulamento determina a execução de trabalhos 
de estabelecimento, de reparação ou de conservação das linhas de modo a 
eliminar todo o perigo previsível para as pessoas (cfr. artigo 161.º) e impõe 
obrigações de conservação e manutenção das mesmas em conformidade com 
as prescrições nele estipuladas devendo ser efectuadas as inspecções, as 
medições e os ensaios constantes do relatório anexo n.º 1 e com a periodi-
cidade ali prevista, a qual deve ser reduzida relativamente às zonas com 
árvores de crescimento rápido ou às zonas com grande crescimento urbano 
(cfr. artigo 167.º/2), mas sempre de modo e em tempo adequado “ao local de 
estabelecimento da linha”.

É certo que, nos termos do disposto no artigo 54.º do Regulamento de 
Licenças, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26.852, de 30 de Julho de 1936, 
os proprietários de terrenos onde se acham estabelecidas linhas eléctricas 
aéreas são obrigados a não consentir, nem neles conservar, plantações que 
possam prejudicar essas linhas e a sua exploração.

Todavia, nos termos do § 1.º desse artigo 54.º é ao concessionário e às 
secções de fiscalização eléctrica que cabe, em primeira linha, velar pela 
segurança das linhas — o que bem se compreende pois que, apesar de se 
tratar de um bem público essencial, há sempre obtenção de lucro por banda 
de quem explora as linhas — pois que aí se prevê a obrigação de intimarem 
o proprietário a cumprir o referido preceito em determinado prazo, podendo 
então, em caso de incumprimento pelo proprietário, proceder à destruição das 
plantações que impedirem o serviço das linhas.
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Isso mesmo decorria, aliás, do disposto no artigo 75.º do decreto-Lei 
n.º 43 335, de 19 de Novembro de 1960, onde se estabelecia que “os con-
cessionários são obrigados a adquirir e montar, à sua custa e nas condições 
legalmente estabelecidas, as máquinas e acessórios, linhas e aparelhos de 
medida e protecção necessários ao cumprimento das obrigações que lhes 
são impostas, à garantia da regularidade da exploração e à eficiente verifica-
ção das condições em que essa exploração se faz”.

Do referido regime jurídico resulta que era no concessionário que radicava 
— e radica — a obrigação de manutenção da rede, nomeadamente em termos 
da segurança exigida — cfr., neste sentido, Ac. RC 23.03.2011, www.gde.mj.pt, 
proc. n.º 244/06.1TASPS.C3, acesso em 2012.07.3.

3.   DA LIMITAÇÃO QUALITATIVA DOS CAMPOS ELÉCTRICOS E ELEC-
TROMAGNÉTICOS

Vista, em breves pinceladas, a regulamentação especifica do enquadra-
mento da actividade de condução de energia eléctrica, e da manutenção das 
respectivas infra-estruturas, há que recentrar a nossa reflexão na perscrutação 
da eventual limitação legal do grau admissível de formação de campos eléc-
tricos e electromagnéticos.

Os limites máximos recomendados pela Organização Mundial de Saúde 
e pela União Europeia eram de 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 uT para 
o campo electromagnético quanto à exposição da população em geral e de 
10 kV/m e de 500 uT quanto à exposição ocupacional, sendo, desde Novembro 
de 2010, de 5 kV/m para o campo eléctrico e 200 uT para o campo electro-
magnético quanto à exposição da população em geral e de 10 kV/m e de 
1 mT quanto à exposição ocupacional.

De resto, na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, fixou-se, em 
Anexo à mesma, restrições básicas e níveis de referência aplicáveis à expo-
sição a campos electromagnéticos.

A exposição da população em geral e a imposição dos respectivos níveis de 
referência implica a consideração da possibilidade de permanência de uma pessoa, 
durante 24 horas por dia e toda a vida, em exposição aos campos electromagné-
ticos.  Trata-se, por conseguinte, de uma exposição que diríamos permanentemente 

constante e que os ditos limites máximos já consideram intrinsecamente.

4.  O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

Poderá, contudo, a invocação do princípio da precaução sustentar a 
adopção, por via jurisprudencial, de limites inferiores àqueles legalmente 
estabelecidos?

É de lembrar, antes de mais, que a utilidade dos princípios jurídicos 
reside, essencialmente e modo muito sintético, em serem um padrão aferidor 
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da validade das leis, tornando inconstitucionais, ou ilegais, as disposições 
legais ou regulamentadoras ou os actos que os contrariem, e em se consti-
tuírem como auxiliares da interpretação de outras normas jurídicas e da 
integração de lacunas.

Ora, o princípio da precaução significa, no plano substantivo, que o 
ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida quando haja incerteza, 
por falta de provas científicas evidentes, sobre o nexo causal entre uma acti-
vidade e um determinado fenómeno de poluição e degradação do ambiente, 
incentivando à antecipação da acção preventiva ainda que não haja certezas 
sobre a sua necessidade e, por outro lado, à proibição de actuações poten-
cialmente lesivas, mesmo que essa potencialidade não seja cientificamente 
indubitável — cfr. GOMES, Carla Amado, A Prevenção à Prova no Direito do 

Ambiente, em especial os actos autorizativos ambientais, Coimbra Editora; 
p. 28 e 29; Introdução ao Direito do Ambiente, coord. J. J. Gomes Canotilho, 
Lisboa, 1998, p. 48.

No plano adjectivo, o princípio da precaução concretiza-se, em certos 
ordenamentos jurídicos, na inversão do ónus da prova, cabendo a quem 
pretenda desenvolver uma determinada actividade cuja lesividade para o 
ambiente não esteja cientificamente provada, a demonstração que tal activi-
dade não trará danos graves e irreversíveis aos recursos naturais e à espécie 
humana (GOMES, ob. cit., p. 35 e 36).

Assim, podemos, seguindo Charmian Barton (citado por GOMES, ob. cit., 
p. 32 e seg.), seccionar quatro critérios directos que derivam da aplicação do 
princípio da precaução: a) as medidas são tomadas para prevenir danos 
consideráveis e irreversíveis no meio ambiente, na ausência de provas cien-
tíficas que atestem o nexo causal entre a actividade e os seus efeitos no 
ambiente; b) a inversão do ónus da prova (em termos cautelosos, pois que 
a prova da total inocuidade de determinada actividade seria muitas vezes 
impossível); c) o risco de erro quanto a saber se determinada actividade 
causará danos graves e irreversíveis é sempre computado a favor do 
ambiente; d) uma medida tomada com base no princípio da precaução deverá 
sempre invocá-lo ou, pelo menos, decorrer da aplicação do princípio do 
desenvolvimento sustentado.

Quanto ao primeiro desses critérios é de referir que a precaução actua 
no domínio da mera possibilidade, logrando antecipar o perigo, a fim de o 
evitar, ao passo que o princípio da prevenção — que não se confunde com 
o da precaução — tem operatividade no plano da probabilidade, isto é, quando 
o perigo já é previsível e provável.

Todavia, como destaca GOMES (loc. cit.) “a diferença entre prevenção e 
precaução resulta, assim, da ténue linha traçada entre o terminus da previsi-
bilidade de um perigo e o início da consideração de um risco”.

Visto o sumário enquadramento dogmático do princípio da precaução, 
efectuaremos uma breve resenha histórica do mesmo e, em seguida, o seu 
enquadramento jurisprudencial em termos comunitários e também nacionais 
(aqui já com projecção directa às linhas de alta tensão).
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O princípio da precaução teve a sua génese nos anos 70 do século 
passado, no Direito Alemão, que já o adoptava como fundamento das políticas 
ambientais nesta época.  Posteriormente, a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972 e a cria-
ção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente impulsionaram 
a introdução do referido princípio nos debates internacionais sobre a protecção 
do meio ambiente.

Na seguinte década de 80, a ideia de precaução foi incorporada nos 
textos de diversas declarações e tratados internacionais sobre questões 
ambientais específicas, especialmente em matéria de controlo da poluição.  
Finalmente, em 1992 foi consagrado pela Declaração do Rio de Janeiro, 
formulada por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento.

Dos inúmeros instrumentos jurídicos internacionais que consagram o prin-
cípio da precaução cita-se a Convenção de Paris de 1992 para a protecção do 
meio marinho no Atlântico Nordeste adoptada em Paris em 1992, aprovada 
para ratificação por Portugal pelo Decreto n.º 59/97, de 31 de Outubro, bem 
como, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, 
aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei n.º 20/93, de 21 de Junho.

Ao nível comunitário a referência ao princípio da precaução é feita pelos 
artigos 130.º-R/2, do Tratado de Maastricht de 1992 e o artigo 174.º/2 do 
Tratado de Amesterdão de 1997 (no Tratado de Lisboa foi mantida a mesma 
localização).

Todavia, os Tratados só contêm uma referência explícita ao princípio de 
precaução, a saber no título consagrado à protecção do ambiente.  No entanto, 
na prática, o âmbito de aplicação do princípio é muito mais amplo e estende-se 
igualmente à política dos consumidores e à saúde humana, animal ou vegetal.

Na falta de uma definição do princípio de precaução no Tratado ou nou-
tros textos comunitários, o Conselho, por resolução de 13 de Abril de 1999, 
pediu à Comissão que elaborasse directrizes claras e eficazes tendo em vista 
a aplicação deste princípio.  A 2 de Fevereiro de 2000, a Comissão Europeia, 
por Comunicação, reconheceu o princípio da precaução como sendo “um 
princípio-chave” da política comunitária no âmbito da protecção do ambiente, 
dos animais, das plantas e da saúde humana e procurou delimitar o âmbito 
de aplicação do princípio da precaução, com vista a obter decisões não dis-
criminatórias e coerentes sobre as medidas de controle dos impactos de 
determinadas actividades ao meio ambiente e à saúde humana por meio de 
um processo estruturado de tomada de decisões, respaldado sobre uma 
panóplia de informações detalhadas e científicas (http://eur-lex.europa.eu/smartapi/
/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=pt&type_doc=COMfinal
&an_doc=2000&nu_doc=1, acesso em 2012.07.13).

Em face do ponto 4 da referida Comunicação o princípio da precaução 
deve ser considerado no âmbito de uma abordagem estruturada da análise 
de riscos, a qual inclui três elementos: a avaliação de riscos, a gestão de 
riscos e a comunicação de riscos.
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A avaliação de riscos compreende a análise do conjunto dos dados 
científicos pragmáticos e isentos de opiniões pessoais, que servirão de fun-
damento para as decisões políticas sobre a aceitação do risco que de certa 
actividade possa decorrer.

A gestão de riscos considera aspectos sociopolíticos, económicos e 
ambientais, para estabelecer medidas de controle, fiscalização e mitigação 
dos efeitos potencialmente perigosos de um fenómeno, produto ou processo 
identificados na avaliação, com vistas a administrar o risco com sufi ciente 
segurança.

Já a comunicação de riscos tem por finalidade informar a sociedade 
sobre os possíveis efeitos nocivos percebidos na fase de avaliação de risco 
e quais as medidas de gestão a eles aplicáveis.

Ainda de acordo com tal Comunicação, uma vez usado na gestão de 
riscos, o princípio da precaução não deve ser confundido com o factor de 
prudência utilizado pelos investigadores na sua avaliação de dados científicos 
porquanto a sua aplicação pressupõe a identificação dos efeitos potencial-
mente perigosos — de um fenómeno, produto ou processo — e a constatação 
de que a avaliação científica é incapaz de determinar o risco com segurança 
satisfatória.

Nesse sentido, a implementação de uma abordagem baseada no princí-
pio da precaução deve começar com uma avaliação científica, tão completa 
quanto possível, e, quando praticável, identificando em cada fase o grau de 
incerteza científica.

Além disso, a existência de tal princípio foi, na sua essência e de modo 
pelo menos implícito, reconhecida pelo Tribunal de Justiça — cfr., por todos, 
os Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção), de 11 
de Setembro de 2002, Colectânea da Jurisprudência 2002 p. II-03495, que 
temos vindo a citar de perto.

Todavia, como nos informa GOMES, Carla Amado, «Dar o Duvidoso pelo 
(In)certo?  Reflexões sobre o “Princípio da Precaução», Textos Dispersos de 

Direito do Ambient, vol. I. p. 162”), o Tribunal da Justiça das Comunidades 
Europeias, no caso Peralta (Colectânea de Jurisprudência do TJCE, 1994, I, 
p. 3453 e seg.) afastou a vinculação directa dos Estados-membros ao princí-
pio da precaução vertido, actualmente, no artigo 174.º, n.º 2, do Tratado de 
Lisboa, considerando que esses Estados não podiam ser responsabilizados 
pelo seu não acatamento, porquanto de tal princípio — que estabelece ape-
nas os objectivos da política comum em matéria de ambiente — não decorre 
qualquer obrigação clara, precisa e incondicional.

Resulta jurisprudência comunitária que uma medida preventiva ao abrigo 
do princípio da precaução não pode ser validamente fundamentada por uma 
abordagem puramente hipotética do risco, assente em meras suposições ainda 
não cientificamente verificadas (v., neste sentido, igualmente, acórdão 
EFTA-Surveillance Authority/Norway).

Pelo contrário, uma medida preventiva só pode ser tomada se o risco, 
sem que a sua existência e o seu alcance tenham sido demonstrados «ple-
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namente» por dados científicos concludentes, estiver no entanto suficiente-
mente documentado com base nos dados científicos existentes no momento 
da tomada desta medida.

A tomada de medidas, mesmo preventivas, com base numa abordagem 
puramente hipotética do risco, é inadequada em domínios em que não pode 
existir um nível de «risco zero», na medida em que não pode ser cientifica-
mente provada a ausência total do menor risco actual ou futuro.

Assim, o princípio da precaução só pode ser aplicado em situações de 
risco, nomeadamente para a saúde humana, que, sem se fundarem em meras 
hipóteses cientificamente não verificadas, não pôde ser ainda plenamente 
demonstrado.

Nesse contexto, o conceito de «risco» corresponde portanto a uma fun-
ção da probabilidade dos efeitos adversos para o bem protegido pela ordem 
jurídica em razão da utilização de um produto ou de um método.

A avaliação dos riscos implica com efeito, por um lado, a determinação 
do nível de risco considerado inaceitável e, por outro, a realização de uma 
avaliação científica dos riscos.

Quanto a este primeiro aspecto, observe-se que compete às instituições 
comunitárias definir, no respeito das normas aplicáveis das ordens jurídicas 
internacional e comunitária, os objectivos políticos que pretendem prosseguir 
no quadro das competências que lhes foram conferidas pelo Tratado.

É, pois, às instituições comunitárias fixar o nível de protecção que con-
siderem adequado para a sociedade e fixar o limiar crítico de probabilidade 
dos efeitos adversos para a saúde humana, o qual, uma vez ultrapassado, 
exige, no interesse da protecção da saúde humana, o recurso a medidas 
preventivas apesar da incerteza científica subsistente (v., neste sentido, acór-
dão do Tribunal de Justiça de 11 de Julho de 2000, Toolex, C-473/98, Colect., 
p. I-5681, n.º 45).

Embora estejam impedidas de adoptar uma abordagem puramente hipo-
tética do risco e de orientar as suas decisões por um nível de «risco zero», 
as instituições comunitárias devem todavia ter em conta a sua obrigação, por 
força do artigo 129.º/1, primeiro parágrafo, do Tratado, de assegurar um ele-
vado nível de protecção da saúde humana que, para ser compatível com esta 
disposição, não deve, de modo necessário, ser tecnicamente o mais elevado 
possível (Ac. do Tribunal de Justiça de 14 de Julho de 1998, Safety Hi-Tech, 
C-284/95, Colect., p. I-4301, n.º 49).

A determinação do nível de risco considerado inaceitável depende da 
apreciação feita pela autoridade pública competente sobre as circunstâncias 
específicas de cada caso concreto, tendo em conta, nomeadamente, a gra-
vidade do impacte de superveniência deste risco sobre a saúde humana, 
incluindo a extensão dos efeitos adversos possíveis, com base no estado dos 
conhecimentos científicos disponíveis.

Em tais circunstâncias, a realização de uma avaliação científica dos 
riscos é um preliminar da tomada de qualquer medida preventiva e deve dar 
à autoridade pública competente uma informação suficientemente fiável e 
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sólida que lhe permita apreender todo o alcance da questão científica colocada 
e determinar a sua política com pleno conhecimento de causa, evitando a 
adopção de medidas arbitrárias que em caso algum podem ser legitimadas 
pelo princípio da precaução.

Por outro lado, o dano ambiental temido em caso risco incerto, para 
efeitos de precaução, é apenas aquele que se distingue por: a) afectar bens 
comuns da sociedade; b) exteriorizar-se lenta e cumulativamente, não sendo 
detectável de imediato; acarretar efeitos distintos dos esperados (e provavel-
mente mais graves); d) ter efeitos directa ou indirectamente transnacionais, 
e) ser impossível provar científica e indubitavelmente a relação entre causa 
eficiente e consequência; f) resultar difícil ou impossível conseguir a reparação 
integral do dano.

Esta posição está também acolhida na Carta Mundial da Natureza (Reso-
lução AG NU 37/7, de 28 de Outubro de 1982), como nos informa CLÉMENT, 
Zlata Drnas de, El Principio De Precaución Ambiental — La Práctica Argentina, 
p. 58, obra da qual colhemos, em tradução livre, aqueles sobreditos caracte-
res dos danos relevantes.

Como medidas associadas à aplicação do princípio da precaução con-
tam-se as seguintes (cfr. CLÉMENT, ob. cit., p. 68 e 69): proibições permanen-
tes ou transitórias de realizar uma obra ou uma actividade; o uso de margens 
de segurança; restrições ao comércio; controlo de emissões e exigência de 
tecnologias limpas; substituição de produtos; monitorização continuada, etc.

Todavia, a graduação da intensidade da precaução mostra-se numa 
relação directa com a intensidade da intervenção negativa sobre o meio 
ambiente que se presume poder derivar de determinada actividade.

Por outro lado, como é bom de ver e já se deixou antever, o princípio 
da proporcionalidade anda de braço dado com a precaução, o que de resto, 
tem vindo a ser salientado na jurisprudência comunitária.  Com efeito, no 
Caso C-183/95, Affish BV / Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, o 
TJCE, em sentença de 17 de Junho de 1997, assinalou que o princípio da 
proporcionalidade, que “deve acompanhar a precaução”, implica a necessidade 
de verificar se os meios escolhidos (limitadores da actividade presumivelmente 
de risco) são adequados à realização do objectivo pretendido e que não há 
excesso na relação meio-fim (cfr. também o Caso C-286/94, C-401/95, 
C-47/96.  Garage Molenheide BVBA y otros/Belgische Staat, sentença de 18 
de Dezembro de 1997).

Como já supra se salientou tem-se negado a vinculação directa dos 
Estados-membros ao princípio da precaução vertido, actualmente, no 
artigo 174.º/2 do Tratado de Lisboa, considerando que esses Estados não 
podem ser responsabilizados pelo seu não acatamento, porquanto de tal prin-
cípio — que estabelece apenas os objectivos da política comum em matéria 
de ambiente — não decorre qualquer obrigação clara, precisa e incondicional.

A recusa da vinculação directa dos Estados ao princípio da precaução 
impõe também que se analise, ainda que sinteticamente, se o mesmo tem 
foros de dignidade constitucional no nosso país.

5
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A doutrina mais avalizada tem entendido que o princípio da precaução 
não tem assento explicito na nossa Constituição, na qual apenas tem guarida 
o princípio da prevenção, visto o disposto no artigo 66.º/2/a).  da Lei Funda-
mental.  De resto, o princípio da precaução também não encontra acolhimento 
na Lei de Bases de Ambiente, sendo que no artigo 3.º/a) desse diploma legal 
se consagrou apenas o princípio da prevenção — cfr., neste sentido, GOMES, 
Carla Amado, A Prevenção à Prova no Direito do Ambiente, em especial os 

actos autorizativos ambientais, Coimbra Editora; p. 26.
No entanto, defende-se que o princípio da precaução deve ser entendido 

como “decorrente de uma interpretação qualificada do princípio da prevenção, 
obrigando a uma ponderação agravada do interesse ambiental em face de 
outros interesses, nomeadamente, os económicos — cfr. GOMES, ob. cit., p. 53; 
CANOTILHO, J. J. Gomes, Protecção do ambiente e direito de propriedade 

(Crítica de jurisprudência ambiental), Coimbra, 1995, p. 81 e seguintes.  Nesta 
óptica, a precaução é vista como uma vertente interpretativa do princípio da 
prevenção, que seria limitada pelo princípio da proporcionalidade.

A falta de consagração explícita desse princípio não impede que o 
legislador e a administração se encontrem vinculados a um dever de pon-
deração agravada do interesse ambiental, por força de uma leitura sistemá-
tica da Lei Fundamental e do imperativo da proporcionalidade — cfr. GOMES, 
ob. cit.; p. 54.

A interpelação que é feita à ideia de proporcionalidade ancora na neces-
sidade de compatibilizar, em sede ambiental e também em cada caso parti-
cular, a protecção que a Constituição da República Portuguesa dispensa ao 
ambiente e à saúde (sendo que o artigo 66.º da C. R. Portuguesa consagra 
uma ideia antropocêntrica de ambiente, definível como ambiente humano) 
com outros níveis de protecção que dela decorrem, em especial no que tange 
à promoção do bem-estar e da qualidade de vida do povo (cfr. artigos 9.º/d) 
e 81.º/a) da C. R. Portuguesa), à promoção de uma política nacional de 
energia (cf. artigo 81.º/l) e m) da C. R. Portuguesa), à defesa dos direitos dos 
consumidores (cfr. artigo 60.º/1 da C. R. Portuguesa) de energia eléctrica a 
um serviço de qualidade e seguro, entre outros.

O direito ao ambiente é um direito fundamental, comporta uma dimensão 
negativa e outra positiva: negativamente, há um direito à abstenção de com-
portamentos gravosos para o ambiente por parte de terceiros e do Estado; 
positivamente, cada um tem o direito a que o Estado actue para defesa do 
ambiente e nesta dimensão trata-se de um verdadeiro direito social.

Da articulação do n.º 2 do artigo 66.º com os artigos 9.º/e); 81.º/a), j) 
e l); 90.º e 93.º/1/d), todos da C. R. Portuguesa, surgem os princípios funda-
mentais do ambiente, da prevenção, da participação colectiva, da cooperação, 
do equilíbrio e da informação.

Por outro lado, o direito à protecção da saúde — constitucionalmente 
enquadrado no capítulo dos direitos e deveres sociais (tal como o direito ao 
ambiente) — e o dever a defender e promover é realizado nos termos pre-
vistos no artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa.
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Porém, em caso de colisão desses direitos haverá sempre que respeitar 
os diferentes valores constitucionais, tentando harmonizar, em concreto, da 
melhor maneira os diferentes preceitos através de um princípio de concordân-
cia prática, que se executa por via de um critério de proporcionalidade 
segundo, o qual se exige que o sacrifício de um valor constitucional seja 
adequado e proporcional à salvaguarda dos outros (cfr. ANDRADE, José Carlos 
Vieira de, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 
Almedina, 1987, p. 221 a 224).

Não se olvide também que a protecção dos direitos económicos sociais 
e culturais (cfr. artigos 59.º a 79.º da C. R. Portuguesa) não atinge um grau 
de intensidade semelhante ao amparo concedido aos direitos, liberdades e 
garantias, os quais, como é sobejamente sabido, gozam de aplicabilidade 
directa e imediata (e nos quais não se incluem todos aqueles que consistam 
em direitos a prestações estaduais — cfr. ANDRADE, ob. cit., p. 196).

O que vimos de dizer tem inequívoca relevância pois que, como ensina 
GOMES (ob. cit., p. 50) se nem sempre se deve “sacrificar o ambiente em 
nome do progresso, ou seja, desprezar o risco ambiental e viabilizar a inter-
venção lesiva ou omitir medidas preventivas da ocorrência eventualmente 
lesiva”, também “não deve ser automática a imolação de interesse económi-
cos mais ou menos avultados em favor do interesse ambiental” (aqui também 
entendido como uma das componentes condicionantes do direito à protecção 
da saúde — cfr. artigo 64.º/2/b).  da C. R. Portuguesa), sobretudo se consi-
derada a incerteza científica sobre a irreversibilidade das consequências de 
muitas das intervenções projectadas.

4.1.  A jurisprudência

Visto o panorama europeu vigente em matéria de princípio da precaução 
e a sua não consagração constitucional interna, cabe efectuar uma brevíssima 
incursão sobre várias decisões judiciais concretas proferidas noutras latitudes, 
nomeadamente, no continente americano, as quais poderão, eventualmente, 
consistir num relevante auxiliar jurisprudencial.

Na Argentina e por notícia de CLÉMENT (ob. cit., p. 192 e segs.) temos o 
caso C. Fed. La Plata, Sala 2, Associación Coordinadora De Usuarios Con-
sumidores Y Contribuyentes V. Ente Nacional Regulador De La Electricidad 
Y Otro, 08/07/2003, onde se determinou a suspensão dos trabalhos de implan-
tação de cabos de alta tensão junto da cidade de Ezpeleta.

Aí se argumentou que, apesar de as investigações realizadas até 
àquele momento indicarem que as exposições a níveis inferiores aos limi-
tes recomendados nas directrizes sobre campos electromagnéticos de muito 
baixa frequência do ICNIRP não produziam, em princípio, nenhum efeito 
prejudicial para a saúde, existia na actualidade uma incerteza no conhe-
cimento científico a respeito dos efeitos na saúde quando a exposição, 
mesmo a esses níveis, resultava prolongada no tempo, o que era objecto 
de contínua investigações cujos resultados, conforme advertência da pró-
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pria Organização Mundial de Saúde, só dentro de alguns anos estaria 
disponível.

Também no mesmo país das pampas e recorrendo à mesma fonte temos 
o caso Cfed.  La Plata, Alarcón, Francisco Y Otros C/Central Dock Sud S.A. 
Y Otros S/ Daños Y Perjuicios — Cese De Contaminación Y Perturbación 
Ambiental, 11/05/2006, em que o tribunal negou a pretensão dos aí autores 
em ver cessada a utilização da linha de alta tensão situada em frente às suas 
vivendas.

Aqui se argumentou que tal pretensão colidia com o abastecimento de 
energia eléctrica a uma vasta região e que a interrupção definitiva da utilização 
dessa linha traria inúmeras consequências para um número de pessoas inde-
terminado, empresas, maternidades e hospitais, ou seja, o princípio da precau-
ção não podia prevalecer em virtude do dano efectivo que provocaria a inter-
rupção de um serviço essencial como é o do transporte da energia eléctrica.

No Brasil, no Juízo da 4.ª Vara Federal do Ceará correu termos um pro-
cesso cautelar de Suspensão de Liminar, sob o n.º 85 — CE (2004/0057818-0), 
em que se julgou uma acção civil pública, objectivando impedir que a Compa-
nhia Hidroelétrica do São Francisco — CHESF continuasse a colocar postes 
de condução de energia sem obedecer à distância mínima da ocupação humana 
de um metro para cada 1.000 volts.  Esse Tribunal deferiu tal pretensão e 
aquela companhia recorreu, mas o Superior Tribunal de Justiça seguiu o mesmo 
entendimento do Tribunal Regional Federal.

Contudo, a Chesf interpôs novo recurso sob a alegação de possível 
colapso na distribuição de energia eléctrica caso as obras não fossem reto-
madas, tendo o Tribunal reconsiderado a decisão e considerando mais pru-
dente aguardar o julgamento final da acção, dado que a falta de consenso 
técnico quanto ao possível mal causado pelas ondas electromagnéticas à 
saúde era insuficiente para suspender a obra, fazendo ressaltar que o prin-
cípio da precaução deve ser observado quando da instalação de uma nova 
tecnologia, não cabendo o mesmo em uma situação como a discutida, em 
que a tecnologia é a energia eléctrica, e na qual, para se estabelecerem novos 
critérios, é preciso provas (cfr. http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/
/detalhe.asp?numreg=200400578180, acesso em 2011.08.23).

Também em Portugal há notícia de algumas decisões jurisprudenciais 
que se debruçaram sobre os efeitos dos campos electromagnéticos de baixa 
intensidade na saúde dos humanos e no ambiente.

Assim o fez, embora estando efectivamente em causa o valor de deter-
minada propriedade e a respectiva capacidade edificativa, o Ac. RP 5.06.2001 
(Colectânea de Jurisprudência, Tomo III, ano XXVI p. 210), consignando que 
as linhas de alta tensão emitem radiações electromagnéticas que podem 
constituir perigo para a saúde de quem permanentemente lhes fiques exposto, 
o que constitui causa de desvalorização em cem por cento das parcelas 
dotadas de aptidão edificativa.

Também correu termos no Círculo Judicial de Ponta Delgada sob o 
número 110/2000 uma acção ordinária onde se decidiu condenar a EDA, 
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Electricidade dos Açores, S.A. a remover as duas linhas de alta tensão que 
atravessam a propriedade dos ali reconvintes, bem como o poste ou torre 
que as apoia.  Tal douta decisão estribou-se, para além da invocação do 
disposto nos artigos 70.º e 335.º do C. Civil, na consagração legal da pon-
deração de interesses, ainda que consideradas meras lesões hipotéticas, por 
exemplo, através do “princípio da prevenção enunciado no artigo 3.º, alínea a), 
da Lei de Bases do Ambiente — Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, com prevalência, 
no conflito de direitos, dos atinentes à vida, à saúde e ao ambiente, não 
obstante a simples possibilidade da sua ofensa”.

Haverá, de todo o modo, que salientar que se julgou provado nessa 
decisão que uma das linhas foi instalada sem qualquer autorização escrita 
dos actuais e dos anteriores proprietários, que a outra linha não se encontrava 
licenciada à data da sua implantação e que a empresa de electricidade nunca 
pagou aos proprietários qualquer prestação pela instalação e manutenção 
dessas linhas e da torre onde as mesmas assenta.

Da aturada e esgotante pesquisa que fizemos apenas resultou a obten-
ção de mais duas decisões de Tribunais nacionais sobre a matéria, mas no 
âmbito da jurisdição administrativa.

No Ac. TAC SUL 24.11.2010, disponível em www.gde.mj.pt, processo 
n.º 06721/10 — acesso em 2012.07.13, escreveu-se que: “diz-se que ainda 

não se provou que não há ligação entre as radiações e o cancro e que por 

isso temos de ter cuidado.  Trata-se de um argumento e de uma conclusão 

cientificamente errados.  Se está provado que a uma determinada distância 

a radiação é inócua (como vimos supra), então (como as distâncias determi-

nadas cientificamente para a radiação ser inócua foram recebidas pela legis-

lação e são respeitadas na instalação das linhas) está provado que as linhas 

de alta tensão, da forma como são montadas, com as distâncias de segurança 

que lhes são impostas, são inócuas para a saúde humana.  O que não está 

provado é que se alguém decidir ir viver encostado às linhas de alta tensão 

(como fazem as cegonhas) isso não será prejudicial para a sua saúde.”  Este 
aresto — tirado com um voto de vencido — confirmou uma sentença de 
primeira instância em que se julgou improcedente um procedimento cautelar 
onde se alegava que a instalação de uma linha de alta tensão a cerca de 18 
metros de várias habitações prejudicava a saúde dos cidadãos que nelas 
habitavam.

No Ac. do Supremo Tribunal Administrativo de 11 de Janeiro de 2010 
(www.gde.mj.pt, n.º proc. 0961/09, acesso em 2012.07.13) confirmou-se uma 
sentença proferida em primeira instância pelo TAF de Viseu, na qual se julgou 
improcedente um procedimento cautelar de suspensão de eficácia do acto de 
licenciamento, emitido pelo Ministério da Economia, DRE-Norte, para cons-
trução e estabelecimento da LN Aérea, 60 RU-PC Ribabelide-Valdigem, de 
29 de Abril de 2007, n.º 62531/29739.

Já em França e também recentemente, a Chambre Civil 3 da Coure de 
Cassation negou indemnizar um proprietário por problemas sanitários alega-
damente causados por campos electromagnéticos com origem numa linha de 
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alta tensão que atravessava as suas pastagens — http://www.legifrance.gouv.fr/
/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024049441&fast
ReqId=1175145459&fastPos=1, acesso em 2012.07.13.

Ora, visto e longamente dilucidado o princípio da precaução (e exempli-
ficada também a sua aplicação prática, sob diversos prismas), cabe focar a 
atenção na entidade que tem procurado investigar cientificamente as conse-
quências da exposição humana a campo electromagnéticos.

4.2.   A O. M. Saúde e a consagração dos limites legais dos campos 
electromagnéticos

A Organização Mundial de Saúde (doravante designada por OMS), é um 
organismo das Nações Unidas especializado na protecção à saúde, e foi criada 
em Abril de 1948, contando hoje com 193 Estados-Membros.  Tem por objectivo 
alcançar o maior grau possível de saúde, para todos os povos do mundo, enten-
dendo-se saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social.

Sobre a matéria dos campos electromagnéticos, a OMS mantém no 
endereço www.who.int/peh-emf/en um banco de dados de mais de duas mil 
publicações, disponível para qualquer pessoa interessada, que inclui resumos 
dos trabalhos já publicados e que passaram pela revisão de pares, bem como 
resumos dos estudos em andamento.

Além de funcionar como um verdadeiro banco de dados de todos os 
estudos já produzidos, a OMS também coordena o Projecto Internacional de 
Campos Electromagnéticos (International Electromagnetic Fields Project — EMF), 
que tem por objectivo avaliar a evidência científica de eventuais efeitos à 
saúde causados por campos electromagnéticos e harmonizar os padrões 
internacionais de exposição.

Através do seu Boletim Informativo (Fact Sheet n.º 193, referente a tele-
móveis, e já revista em 2011), a OMS recomendou a adopção de medidas 
de precaução pelos governos, consistentes no atendimento aos limites de 
exposição a campos electromagnéticos, mas recomendando aos Estados, 
como medida de precaução, que não ignorem a base científica que estabe-
leceu os parâmetros já existentes, ou seja, que não incorporem medidas 
adicionais e arbitrárias aos limites internacionalmente aceites.

Mas também já o havia feito na Fact Sheet n.º 322, de Junho de 2007, 
referente à exposição a campos de frequência extremamente baixa, onde se 
mencionou que “quando construindo novas instalações e projectando novos 
equipamentos, incluindo electrodomésticos, formas de baixo custo para a 
redução de campos devem ser exploradas.  Medidas de redução da exposição 
variarão de um país para outro.  Entretanto, políticas baseadas na adopção 
de limites de exposição arbitrários mais baixos não são recomendadas”, mais 
se considerando que “programas de protecção contra EMF devem incluir 
medição de exposição a fontes onde pode se esperar que a exposição exceda 
aos valores limites recomendados.” — http://www.who.int/peh-emf/publications/
/facts/fs322_ELF_fields_portuguese.pdf, acesso em 2012.07.13.
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Do que vem de se expor resulta à saciedade que estamos perante uma 
entidade independente, altamente credível e confiável, reconhecida interna-
cionalmente por quase duas centenas de países e cujas recomendações são 
habitualmente aceites pela comunidade científica.

Assim, os limites de exposição a campos electromagnéticos recomendados 
pela OMS devem ser tidos como uma referência válida e decisiva, de resto, 
vertida em legislação nacional geral e abstracta, à qual todos devem obediência.

Tais índices ou limites legais e recomendados não podem, por conse-
guinte, ser rechaçados sem mais, sob pena de violação ostensiva da lei e 
inadmissível restrição de uma actividade económica de grande relevância e 
de inequívoco interesse público e económico.

5.  CONCLUSÃO

É tempo de concluir.
Afigura-se-nos apodíctico que o mero receio subjectivo de contrair doen-

ças — aliás eventualmente existente em todos nós, vista a proliferação de 
doenças como a diabetes, o cancro e outras relacionadas com o estilo de 
vida actual — não tem acolhimento constitucional bastante para integrar um 
direito à saúde em colisão com outros que resultam dessa actividade de 
interesse público.

É incontestável que há, efectivamente, alguma incerteza acerca das 
consequências da exposição de seres humanos a campos de exposição 
electromagnéticas.

Todavia, tal incerteza não atinge grau tamanho que suscite dúvida quanto 
à segurança da saúde de pessoas sujeitas a baixos níveis de radiação elec-
tromagnéticos, nomeadamente quando os mesmos se encontram muito abaixo 
dos limites máximos legais estipulados e dos limites recomendados pela OMS 
e adoptados na União Europeia.

É certo que se pode alegar que existirá, potencialmente, um risco, ainda 
que mínimo, decorrente da presença de linhas de alta ou muito alta tensão 
nas proximidades de edifícios onde pessoas residam de modo permanente 
ou aí permaneçam durante bastante tempo.

Todavia, a imposição de um risco zero em qualquer actividade humana é 
incompatível com a operatividade do princípio da precaução, não sendo possí-
vel satisfazer uma reivindicação social de segurança absoluta do ser humano.

A existência da ideia de risco faz parte da própria noção de vida: há 
risco em construir, há risco em conduzir, em viajar de avião, de barco, de 
comboio ou de bicicleta; há risco em caminhar, há risco no trabalho, há risco 
nas actividades desportivas e de lazer e há risco no mero relacionamento 
social e na convivência de vizinhança.

O risco e o conflito do homem entre si (incluindo com as suas actividades) 
e com a própria natureza é algo ancestral e não se vislumbra que possa 
deixar de co-existir com a própria sobrevivência da humanidade.
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Em suma, toda e qualquer acção humana envolve uma álea, um risco 
residual cuja concretização se apresenta como tão remota ou improvável que 
a sua existência é avaliada pela sociedade como aceitável.

Nesse particular, voltamos a sublinhar que a aplicação do princípio da 
precaução não implica, nem pressupõe, a erradicação de todo e qualquer 
risco, desde logo e também, porque a ciência, em determinado estado evo-
lutivo, poderá mesmo conduzir a que se julgue completamente afastada a 
ocorrência de um risco que vem, porém, mais tarde, a verificar-se.

É, por conseguinte, de repelir posições mais radicais que interpretam a 
precaução como um verdadeiro imperativo sistemático de abstenção proibi-
cionista, numa exigência irrealista de risco zero.

Efectivamente, no princípio da precaução — já supra amplamente ana-
lisado — surpreende-se essencialmente, na sua melhor interpretação e apli-
cação — a defesa de uma gestão proactiva do risco, assente na identificação 
dos perigos, na avaliação da sua gravidade, da probabilidade da sua ocor-
rência e na delimitação daqueles que são aceitáveis, atendendo aos benefícios 
que advêm da actividade que está na sua origem, sujeitando-os, embora, a 
uma estrita vigilância e controlo ou, eventualmente, reduzindo-os.

De resto, não poucas vezes o risco reside mais na admissibilidade gené-
rica ou no uso excessivo de determinada actividade ou substância, do que 
nestas em si mesmas.

O acolhimento da adopção de limites aceitáveis e de segurança, estipu-
lados e encontrados após investigações credíveis e independentes é, portanto, 
o campo de eleição do verdadeiro núcleo essencial da precaução, cabendo, 
em nosso modesto entendimento, essencialmente à esfera do político a defi-
nição e consagração desses limites de segurança em primeira linha.

Ora, no domínio dos campos electromagnéticos já sobejamente referimos 
que foram adoptados determinados limites legais à sua emissão, os quais 
não sendo ultrapassados, nem sequer minimamente aproximados, não podem 
ser repelidos sem mais, através, por exemplo, de determinações judiciais de 
afastamento de linhas de alta tensão sem sustentação factual bastante, sob 
pena de emergirem como desproporcionadas e arbitrárias.

Com efeito, o grau de risco suportado pelos cidadãos em geral em con-
sequência da presença de linhas de alta e muito alta tensão nas proximidades 
das suas residências, desde que respeitador dos limites legais vigentes, é 
socialmente admissível e legalmente sustentado.

Ademais, qualquer ordem judicial de afastamento geográfico de linhas 
implantadas à distância legal e geradoras de campos electromagnéticos infe-
riores aos limites legalmente estipulados seria contraditório ao sinal de segu-
rança e conforto fornecido pela OMS quando, ainda recentemente, elevou 
para o dobro o limite máximo recomendado para a exposição aos campos 
electromagnéticos, não obstante o pleno conhecimento daquela instituição de 
que diversos estudos epidemiológicos associam o facto de as pessoas viverem 
perto de linhas de alta tensão é associado ao risco de contrair leucemia 
infantil e cancro.
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Com efeito, tem-se entendido que o estabelecimento jurisdicional de 
limites diversos, nomeadamente inferiores, aos legalmente estipulados (ou 
apenas recomendados pela OMS) insere parâmetros de arbitrariedade sem 
justificação científica consistente (cfr. http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/
/fs322_ELF_fields_portuguese.pdf, já supra citado e com acesso em 2012.07.13).

Não se trata, porém e parafraseando Jean Mischo (cfr. Processo C-241/01 
— National Farmers’ Union) de retirar a aplicação do princípio de precaução 
ao controlo do juiz, mas simplesmente de reconhecer que este, na matéria, 
só pode exercer um controlo mínimo, devendo reconhecer-se um amplo poder 
de apreciação às autoridades políticas.

Acresce, ainda, que — ao menos no que tange as linhas pré-existentes 
— não estamos perante instalações dominadas por uma tecnologia inovadora 
ou muito recente, cujos efeitos ou riscos se possam considerar totalmente 
desconhecidos, posto que já objecto de larga indagação científica ao nível da 
investigação.

O que se pretende dizer é que não estamos propriamente no campo de 
eleição da aplicação do princípio da precaução, quais sejam as situações em 
que a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indi-
cações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas 
e a integralidade do ambiente possam ser potencialmente perigosos e incom-
patíveis com o nível de protecção escolhido.

Em suma, a estipulação de níveis de exposição máximos na legislação, 
em resultado de trabalhos científicos coligidos pela OMS, garante um padrão 
de segurança suficiente e socialmente aceitável e inclui já no seu seio a 
aplicação do princípio da precaução, como claramente se extrai dos textos e 
fontes supra citadas, o que deve, salvo melhor opinião, ser devidamente 
ponderado.


