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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a avaliação intercalar da estratégia europeia para a saúde e a segurança no 
trabalho 2007-2012
(2011/2147(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, em particular, o seu preâmbulo e os 
artigos 3.º e 6.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, em particular, 
os seus artigos 3.º, 6.º, 9.º, 20.º, 151.º, 152.º, 153.º, 154.º, 156.º, 159.º e 168.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, em particular, 
os seus artigos 1.º, 3.º, 27.º, 31.º, 32.º e 33.º1,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, de 3 de Maio de 1996, e, em particular, a sua 
Parte I e o artigo 3.º da sua Parte II,

– Tendo em conta a Declaração de Filadélfia, de 10 de Maio de 1944, que estabelece os 
objectivos e as directrizes da Organização Internacional do Trabalho,

– Tendo em conta as convenções e recomendações da OIT no domínio da saúde e da 
segurança no local de trabalho,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativo às estatísticas comunitárias sobre saúde 
pública e saúde e segurança no trabalho2;

– Tendo em conta a Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa 
à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho (directiva-quadro) e as suas directivas específicas3,

– Tendo em conta a Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
Novembro de 2003, relativa a determinados aspectos da organização do tempo de 
trabalho4,

– Tendo em conta a Directiva 2007/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Junho de 2007, que altera a Directiva 89/391/CEE do Conselho, as suas directivas 
específicas e as Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE do 
Conselho, tendo em vista a simplificação e a racionalização dos relatórios relativos à 
aplicação prática5,

                                               
1 JO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 354 de 31.12.2008, p. 70.
3 JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
4 JO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
5 JO L 165 de 27.6.2007, p. 21.
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– Tendo em conta a Directiva 2010/32/UE do Conselho, de 10 de Maio de 2010, que 
executa o Acordo-Quadro relativo à prevenção de ferimentos provocados por objectos 
cortantes e perfurantes nos sectores hospitalar e da saúde celebrado pela HOSPEEM e 
pela EPSU1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Melhorar a qualidade e a 
produtividade do trabalho: estratégia comunitária para a saúde e a segurança no trabalho 
2007-2012" (COM(2007)0062),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Agenda social renovada: 
oportunidades, acesso e solidariedade na Europa do século XXI" (COM(2008)0412),

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a aplicação do Acordo-quadro sobre o 
stress no trabalho adoptado pelos parceiros sociais (COM(2011)0241),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de Fevereiro de 2005, sobre a promoção da 
saúde e da segurança no local de trabalho2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de Julho de 2006, que contém recomendações à 
Comissão sobre a protecção dos trabalhadores europeus no sector da saúde contra 
infecções transmitidas por via sanguínea na sequência de ferimentos com seringas3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Maio de 2007, sobre "Promover um trabalho 
digno para todos"4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 Janeiro 2008, sobre a estratégia comunitária 
2007-2012 para a saúde e a segurança no trabalho5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de Março de 2009, sobre a responsabilidade 
social das empresas subcontratantes nas cadeias de produção6,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 24 de Abril de 
2011, intitulado "Avaliação intercalar da estratégia europeia para a saúde e a segurança 
no trabalho 2007-2012" (SEC(2011)0547),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que o direito à saúde é um direito fundamental e que todos os 
trabalhadores beneficiam da garantia legal de condições de trabalho que respeitem a sua 

                                               
1 JO L 134 de 1.6.2010, p. 66.
2 JO C 304 E de 1.12.2005, p. 400.
3 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 754.
4 JO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
5 JO C 41 E de 19.2.2009, p. 14.
6 JO C 117 E de 6.5.2010, p. 176.



PR\873201PT.doc 5/12 PE469.808v01-00

PT

saúde, a sua segurança e a sua dignidade,

B. Considerando que a prevenção adequada dos trabalhadores favorece, em contrapartida, 
o bem-estar, a qualidade do trabalho e a produtividade; considerando que os custos das 
doenças profissionais e dos acidentes de trabalho para as empresas e os regimes de 
segurança social representam 5,9 %1 do PIB,

C. Considerando que a externalização do trabalho recorrendo à subcontratação e ao 
trabalho temporário implica frequentemente uma mão-de-obra menos qualificada e 
relações de trabalho tensas,

D. Considerando que a Directiva-Quadro 89/391/CEE atribui aos empregadores a 
responsabilidade de estabelecer uma política de prevenção sistemática e abrange todos 
os riscos, independentemente do estatuto do trabalhador,

E. Considerando o impacto crescente dos problemas de saúde crónicos ligados ao trabalho, 
tais como as doenças músculo-esqueléticas e os riscos psico-sociais,

F. Considerando que as diferentes formas de cancro constituem a primeira causa de 
mortalidade ligada ao trabalho, seguidas das doenças cardiovasculares e respiratórias, 
enquanto que os acidentes de trabalho representam apenas uma pequena parte das 
causas de morte2,

G. Considerando que morrem anualmente 168 000 cidadãos europeus devido a acidentes 
ou a doenças relacionados com o trabalho3,

Avaliação intercalar da estratégia

1. Recorda que o quadro de referência europeu para a saúde e a segurança no trabalho 
(SST) não permite melhorar automaticamente as condições de trabalho, pois a correcta 
aplicação, nomeadamente com a participação dos assalariados, e o controlo da aplicação 
da legislação são cruciais; solicita à Comissão que actue rapidamente sempre que forem 
constatadas infracções;

2. Recorda que a vinculação jurídica e as reivindicações dos trabalhadores constituem os 
dois factores principais de motivação dos trabalhadores para passar à acção4;

3. Considera que é necessário criar coerência, tanto a nível europeu como nacional, entre 
as políticas SST e outras políticas públicas, nomeadamente nos domínios da saúde, do 
emprego, da indústria, do ambiente, dos transportes, da educação e da energia;

                                               
1 Governo australiano: "The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the 

Community". Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009, 41 p. Março de 
2009.

2 Organização Internacional do Trabalho, 2005, estimativa para a UE-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .

3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: "Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level". Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.

4 Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (UE-OSHA), "Etude européenne sur les risques 
nouveaux et émergents" (Esener), 2009.
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4. Salienta a importância da aplicação integral do Regulamento REACH e a necessidade 
de uma maior sinergia entre este e as políticas de SST, tanto a nível europeu como nos 
diferentes Estados-Membros;

5. Solicita que a próxima estratégia europeia defina novos objectivos quantificáveis, 
juntamente com calendários vinculativos e uma avaliação periódica; espera que o 
objectivo de um inspector do trabalho por cada 10 000 trabalhadores, recomendado pela 
OIT, se torne obrigatório;

6. Considera que os Estados-Membros e as empresas devem intensificar os investimentos 
nas políticas de prevenção dos riscos e garantir a participação dos trabalhadores neste 
contexto; está convicto de que o retorno do investimento é assegurado pelo aumento da 
produtividade do trabalho e pela diminuição das despesas de segurança social;

7. Lamenta que o Acordo-Quadro sobre o stress no trabalho seja aplicado de forma 
desigual na UE, pelo que convida a Comissão a apresentar uma proposta legislativa 
relativa ao stress no trabalho;

8. Considera que a política europeia em matéria de riscos químicos e de prevenção dos 
cancros relacionados com o trabalho deve ser mais ambiciosa e reactiva;

9. Destaca a proliferação de formas de trabalho não normalizado (trabalho temporário, 
sazonal, a tempo parcial, teletrabalho), que exigem uma abordagem específica para a 
protecção dos trabalhadores; solicita à Comissão que elabore um instrumento legislativo 
sobre a responsabilidade conjunta e solidária das empresas nas cadeias de 
subcontratação;

10. Considera necessário reforçar a cooperação entre a União Europeia, a OIT e a OMS 
para encontrar soluções para a concorrência social entre os trabalhadores dos países 
europeus e os de países terceiros;

Recolha de dados estatísticos

11. Salienta que a Comissão deve dotar-se de instrumentos estatísticos que lhe permitam 
avaliar a prevenção não só em termos de acidentes, mas também em termos de 
patologias e de percentagem de trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos ou 
biológicos e a situações perigosas do ponto de vista da organização do trabalho;

12. Solicita que a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (UE-OSHA) 
recolha os indicadores nacionais em matéria de exposição ao cancro e faça o ponto da 
situação dos conhecimentos no domínio da exposição dos trabalhadores particularmente 
vulneráveis;

13. Sublinha as dificuldades registadas em vários Estados-Membros no que se refere à 
recolha de dados; solicita que os trabalhos das agências EU-OSA e Eurofound 
(Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho) sejam 
reforçados e amplamente divulgados;

14. Constata uma redução do número de acidentes de trabalho na UE, que resulta, 
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provavelmente, da diminuição da actividade e da terciarização contínua da economia; 
espera que os objectivos fixados a nível europeu e nacional e a avaliação da sua 
realização reflictam melhor esta dimensão macroeconómica;

15. Toma conhecimento dos resultados do projecto "Painel de avaliação 2009" da 
Comissão, que mostram o desempenho dos Estados-Membros; lamenta que os dados 
não sejam sujeitos a qualquer controlo democrático e sejam fornecidos a título 
totalmente voluntário;

16. Considera que, mais do que analisar dados estatísticos e detectar fragilidades 
individuais, é necessário estudar a ligação entre o sofrimento no trabalho e a 
organização do trabalho;

17. Interroga-se sobre o respeito dos direitos à SST no caso de actividades não declaradas; 
salienta que a SST é um direito, seja qual for o estatuto do trabalhador, e que esse 
direito deve ser consagrado na legislação; 

Para uma cultura da prevenção

18. Deplora a falta de informações sobre os riscos a nível dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos parceiros sociais e até dos serviços de saúde; recorda o papel 
positivo que a participação e a representação dos trabalhadores desempenham neste 
contexto1;

19. Considera que todos os trabalhadores devem estar sempre cobertos por um sistema de 
prevenção de riscos, incluindo os do sector público;

20. Considera que deve ser garantida a independência dos serviços de prevenção em relação 
ao empregador; lamenta que, em alguns Estados-Membros, a gestão dos serviços de 
saúde no trabalho continue a ser confiada a associações de empregadores, que são juízes 
em causa própria;

21. Recorda que a inspecção do trabalho desempenha um papel indispensável na verificação 
da aplicação da legislação em vigor e, por conseguinte, na prevenção; incentiva os 
Estados-Membros a reforçarem as sanções aplicadas às empresas que não respeitam as 
suas obrigações em matéria de direitos fundamentais (remuneração, SST, duração do 
trabalho);

22. Está convencido de que é impossível proteger correctamente os trabalhadores sem uma 
avaliação dos riscos; considera que é importante ajudar as PME a instituírem políticas 
de prevenção dos riscos; salienta o contributo positivo de iniciativas simples, gratuitas e 
específicas, como o OiRA2,

23. Manifesta a sua preocupação com o impacto da subcontratação, nomeadamente no 
domínio das instalações nucleares civis e militares, pois os empregadores tendem a 
limitar as acções preventivas aos seus empregados; solicita à Comissão que apresente 

                                               
1 EU-OSHA, estudo Esener; Eurofound, Conditions de travail et dialogue social, 2009.
2 Instrumento interactivo em linha de avaliação de risco, desenvolvido pela EU-OSHA.
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uma proposta legislativa relativa à subcontratação;

24. Solicita à Comissão que proponha uma directiva1 destinada a proteger as pessoas que, 
legitimamente, alertam para riscos não reconhecidos numa empresa;

Trabalhadores vulneráveis e riscos específicos

25. Salienta que os migrantes2, os jovens, os idosos, as mulheres em idade fértil, as pessoas 
com deficiência e os trabalhadores menos qualificados são categorias da população 
particularmente expostas a risco3;

26. Deplora a falta de iniciativas para abordar a situação dos trabalhadores independentes, 
temporários, domésticos ou com contratos de curta duração, apesar de também 
beneficiarem do direito ao respeito da sua saúde e segurança no trabalho;

27. Manifesta a sua preocupação com as condições de trabalho no sector das actividades 
nucleares, que emprega trabalhadores destacados, provisórios e subcontratados pouco 
informados sobre os seus direitos; recorda os riscos que representa para estes 
assalariados um nível inferior de protecção social;

28. Solicita um estudo de impacto dos potenciais riscos das nanotecnologias no local de 
trabalho;

29. Considera que o número excessivo de horas de trabalho e os períodos de repouso 
insuficientes constituem factores que contribuem consideravelmente para o aumento dos 
níveis de acidentes e doenças profissionais; preconiza a supressão das cláusulas de 
derrogação da Directiva 2003/88/CE, pois considera que estas cláusulas violam os 
princípios fundamentais da segurança e da saúde no trabalho;

30. Manifesta a sua consternação com o aumento do trabalho a tempo parcial imposto, dos 
horários não seguidos e do trabalho nocturno4; solicita uma avaliação dos riscos do 
teletrabalho e da pluriactividade para a conciliação entre vida privada e vida 
profissional;

31. Solicita que a futura proposta legislativa5 sobre as doenças músculo-esqueléticas abranja 
a totalidade dos trabalhadores;

32. Reitera o seu pedido de que a Recomendação 2003/670/CE da Comissão, relativa à lista 
europeia das doenças profissionais, seja transformada em directiva;

33. Manifesta sua profunda preocupação com a persistência das formas de cancro 
associadas ao exercício de uma actividade profissional6; deplora o facto de um grande 

                                               
1 A exemplo da lei Whistleblower Protection (protecção do denunciante) promulgada nos Estados Unidos em 

1989.
2 Eurofound, "Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants", 2007.
3 Ambiente, "Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers", 2011.
4 Eurofound, "European Working Condition Survey" (EWCS), 2010; Eurostat, "Flexibilité dans l’aménagement 

du temps de travail pour les femmes et les hommes".
5 Prevista no programa de trabalho da Comissão para 2011.
6 "Nordic Occupational Cancer Project" (NOCCA).
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número de trabalhadores estar ainda exposto aos riscos do amianto1;

34. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que acelerem a aplicação do Regulamento 
REACH, em particular a substituição das substâncias químicas que suscitam maior 
preocupação;

35. Solicita à Comissão que apresente uma proposta de revisão da Directiva 2004/37, 
relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes 
cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, até 2012, no intuito de alargar o seu 
âmbito de aplicação às substâncias tóxicas para a reprodução, por analogia com as 
substâncias altamente preocupantes do REACH, e de reforçar a aplicação do princípio 
de substituição; solicita que seja estabelecida uma ligação com a saúde reprodutiva;

36. Considera que devem ser fixados a nível europeu limites máximos de exposição 
baseados nos efeitos para a saúde, e não na avaliação de viabilidade técnica, como é o 
caso actualmente, para a maior parte das substâncias cancerígenas;

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos Parlamentos nacionais e governos dos Estados-Membros.

                                               
1 Comité dos Altos Responsáveis da Inspecção do Trabalho (CARIT), 2006.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Melhorar a aplicação da legislação

Existe um acervo comunitário considerável em matéria de saúde e segurança no trabalho 
(SST), nomeadamente a Directiva-Quadro de 1989 e as directivas relativas a riscos ou 
sectores específicos, sem esquecer o Regulamento REACH. Este corpo legislativo, que 
permite aplicar as disposições dos Tratados europeus e da Carta dos Direitos Fundamentais no 
domínio da saúde no trabalho, garante o respeito do direito fundamental à saúde.

No entanto, a Estratégia salienta que isto não é suficiente. É necessário desenvolver esta 
legislação para a adaptar a novos riscos, nomeadamente de natureza psico-social. Os riscos 
psico-sociais não são suficientemente tratados na estratégia comunitária 2007-2012, nem em 
muitos Estados-Membros, embora constituam um risco importante em matéria de saúde no 
trabalho. De um modo geral, as empresas abordam os riscos psico-sociais mediante a 
prestação de formação, mas os trabalhadores são afectados em primeiro lugar por uma 
organização do trabalho e um estilo de gestão deficientes. Há, portanto, que analisar mais 
profundamente a relação entre o sofrimento no trabalho e a organização do trabalho para 
encontrar soluções permanentes para a progressão dos riscos psico-sociais.

É necessário fazer avançar a harmonização a nível europeu sempre que tal for pertinente. Por 
outro lado, a legislação não é suficiente. Os Estados-Membros devem respeitar plenamente o 
espírito e a letra da directiva-quadro e das directivas sectoriais quando aplicam esta 
legislação. A verificação da correcta aplicação da legislação em matéria de SST confere um 
papel crucial às inspecções do trabalho na prevenção e controlo dos riscos. As inspecções 
desempenham igualmente um papel positivo no que se refere à melhoria da informação e das 
competências na empresa. Os Estados-Membros devem reforçar o pessoal e os recursos da 
inspecção do trabalho com vista a atingir o objectivo de um inspector por cada 10 000 
trabalhadores, em conformidade com as recomendações da organização da inspecção do 
trabalho. Este objectivo já figurava no relatório Wilmott do Parlamento Europeu sobre a 
estratégia comunitária para a saúde e a segurança no trabalho 2007-2012. A Comissão tem 
também um papel a desempenhar através da instauração de processos por infracção contra os 
Estados-Membros. Por último, os actores directamente interessados, ou seja, os trabalhadores 
e todas as pessoas que frequentam os locais de trabalho, devem ter a possibilidade de 
participar nos processos de identificação e de prevenção dos riscos.

Deve ser igualmente mencionado o papel positivo desempenhado pelos chamados 
"deununciantes", que, legitimamente, alertam para riscos não reconhecidos numa empresa. O 
processo de alerta deve ser protegido, como acontece já em alguns países da Europa e do resto 
do mundo. No Reino Unido, a Public Interest Disclosure Act protege desde 1998 os 
whistleblower (denunciantes) contra o despedimento e as pressões. Nos Estados Unidos, a 
protecção dos "denunciantes" depende, nomeadamente, do assunto que é objecto de denúncia 
e do estatuto do denunciante e está contemplada na Whistleblower Protection Act de 1989.

É oportuno especificar que, para o relator, os esforços em matéria de melhoria da SST se 
inserem numa lógica de vantagens para todas as partes. A execução de políticas e práticas de 
promoção da saúde no trabalho gera resultados benéficos em quatro domínios: vantagens 
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económicas, sociais, pessoais e em termos de imagem da empresa.

II. Associar todos os trabalhadores às políticas de prevenção

Em primeiro lugar, para dar respostas adequadas, é importante identificar as categorias de 
trabalhadores de risco, bem como os trabalhadores não cobertos. Há que tomar medidas para 
que todos os trabalhadores sejam abrangidos pelas políticas de prevenção e beneficiem 
efectivamente do respeito do seu direito fundamental à saúde.

Em primeiro lugar, existem vários grupos de trabalhadores de risco: os assalariados das PME, 
os trabalhadores dos sectores particularmente perigosos como a construção, os trabalhadores 
com deficiência, as mulheres. Entre os trabalhadores pobres, as mulheres são muito mais 
numerosas, precisamente devido às propostas que lhes são feitas em termos de trabalho a 
tempo parcial involuntário, de dias de trabalho divididos em 2 ou 3 faixas horárias e de 
contratos precários, em particular nos domínios da grande distribuição, da limpeza, dos 
serviços pessoais e dos lares para a terceira idade.

A protecção dos empregados nas PME constitui outro desafio, pois existe uma grande 
margem para evolução na protecção dos trabalhadores. Uma das pistas a seguir reside na 
simplificação do procedimento de avaliação dos riscos para as PME. O OiRA, instrumento 
interactivo em linha de avaliação de risco distribuído pela UE-OSHA, tem um papel a 
desempenhar. Por outro lado, o estudo europeu Esener mostra que os empregadores 
reconhecem que são os primeiros a carecer de informações e de recursos e que são 
essencialmente as obrigações legais que os levam a pôr em prática acções de prevenção.

Em segundo lugar, existem grupos que não são abrangidos pelas políticas de prevenção 
porque não se inserem na esfera da prevenção: os trabalhadores subcontratados, os 
trabalhadores não registados, os trabalhadores domésticos, os falsos independentes, os 
trabalhadores precários, etc. Constata-se que o mercado de trabalho europeu se caracteriza 
pelo aumento da externalização dos empregos: subcontratação sucessiva, destacamento de 
trabalhadores, contratos provisórios, etc. Por exemplo, de entre os contratos temporários, há 
sempre uma parte que corresponde a uma escolha do trabalhador e outra a uma situação que 
lhe é imposta. Em qualquer dos casos, há um problema de informação e de formação sobre os 
riscos. O caso do sector nuclear é elucidativo.

De facto, perante os efeitos potencialmente desastrosos de um erro humano na gestão dos 
resíduos radioactivos e do combustível irradiado, é essencial que existam normas rigorosas de 
formação, de segurança no trabalho e de inspecção por parte de entidades independentes. Os 
trabalhadores, ou os seus representantes, devem ser consultados e associados à criação e à 
aplicação de procedimentos de segurança. Deve ser fornecida formação contínua a todas as 
pessoas que trabalham em locais de armazenamento de material perigoso ou a todos os 
participam no transporte desse material: isto não se aplica unicamente ao pessoal técnico, mas 
a todos os trabalhadores, seja qual for a duração do seu contrato ou a sua função.

III. Avaliar os riscos químicos e biológicos
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Os riscos químicos e biológicos são complexos e os dados disponíveis são ainda insuficientes, 
mas não há dúvidas quanto ao seu impacto negativo nos trabalhadores. É urgente tomar 
medidas no que diz respeito ao amianto, ao silício e a outros agentes cancerígenos. Há que 
avaliar e identificar os produtos susceptíveis de substituir os produtos cancerígenos, bem 
como desenvolver processos de controlo para os que não possam ser substituídos. O sistema 
REACH pode desempenhar um papel muito importante na prevenção do cancro de outras 
doenças crónicas ligadas ao trabalho: estas disposições devem ser cabalmente actualizadas e 
aplicadas. Por último, há que dedicar uma particular atenção às mulheres em idade fértil 
devido ao impacto no feto.


