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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que, na promoção da saúde e da segurança no trabalho, a União Europeia e os 
Estados-Membros devem dar prioridade a uma abordagem preventiva e permitir a todos 
os trabalhadores a possibilidade de aliarem plenamente a vida profissional e a vida 
privada, o que deverá ser valorizado nos planos nacionais de prevenção realizados pelos 
serviços públicos da saúde, higiene e segurança no trabalho no interesse da protecção da 
saúde dos trabalhadores e das condições de trabalho;

2. Insta a União Europeia e os Estados-Membros a que desenvolvam um programa europeu 
de vigilância dos riscos profissionais (em particular das patologias músculo-esqueléticas e 
dos problemas psicossociais), com base em indicadores de saúde, definições e 
instrumentos epidemiológicos comuns aos 27 Estados-Membros;  realça a necessidade de 
dispor de uma abordagem de vigilância integrada que tenha em conta, simultaneamente, o 
percurso profissional dos trabalhadores e o estado de saúde dos trabalhadores reformados;

3. Recorda que o local de trabalho deve ser visto como a plataforma privilegiada para as 
estratégias de prevenção da União Europeia e dos Estados-Membros, relativas tanto às 
doenças transmissíveis como às não transmissíveis, e que os empregadores, as 
organizações de trabalhadores e os demais parceiros sociais têm um papel destacado a 
desempenhar na promoção de modos de vida saudáveis e da literacia no domínio da saúde 
entre a população activa;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a que intensifiquem a luta contra as 
desigualdades no âmbito da saúde e a que reduzam as disparidades relacionadas com as 
condições de trabalho e o acesso aos serviços destinados a melhorar a saúde dos 
trabalhadores, a prevenção e a saúde no trabalho;

5. Sublinha que determinadas categorias de trabalhadores - por exemplo, os trabalhadores 
jovens, idosos e migrantes, e os trabalhadores com contratos precários (nomeadamente 
contratos a termo certo, trabalhos temporários ou a tempo parcial) - estão mais 
frequentemente expostas a riscos profissionais; salienta que deve ser prestada uma atenção 
particular à situação dos trabalhadores mais vulneráveis, incluindo todos os participantes 
em programas de trabalho obrigatório sem formação prévia ou as habilitações necessárias; 
exorta por isso a Comissão Europeia e os Estados-Membros a que adoptem medidas 
preventivas que visem mais especificamente estes grupos; considera que deve ser dada 
particular atenção às mulheres e às questões da maternidade, e relembra que o emprego 
estável, com direitos, é um factor importante para a saúde e a segurança no trabalho;

6. Sublinha a importância capital de que se revestem os programas de formação em matéria 
de segurança e a supervisão dos jovens durante os primeiros meses de trabalho; estima, a 
este respeito, que os programas de formação que têm por alvo o sector em causa 
desempenham um papel essencial, assim como uma supervisão de elevada qualidade, com 
incidência directa na segurança dos trabalhadores;
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7. Exorta a Comissão a apresentar, até finais de 2012, propostas de legislação vinculativas 
destinadas a garantir que a legislação em matéria de saúde e de segurança no trabalho seja 
aplicada plenamente aos subcontratantes a todos os níveis, a fim de pôr termo à prática de 
alguns empregadores de limitarem as medidas de prevenção aos trabalhadores da própria 
empresa;

8. Assinala que os principais objectivos da estratégia comunitária 2007-2012 consistem não 
apenas em garantir a correcta aplicação da legislação da União Europeia, mas também em 
melhorar e simplificar a legislação vigente, recorrendo, nomeadamente, a instrumentos 
não vinculativos; recorda também que, nos termos do artigo 4.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, esta apenas dispõe de uma competência partilhada 
com os Estados-Membros nos domínios do emprego e da saúde pública, e que, na sua 
comunicação de 2007, a Comissão Europeia insiste no desenvolvimento e na aplicação de 
estratégias nacionais; assim, insiste na necessidade de adaptar de forma coerente a 
legislação europeia às evoluções da sociedade e de não legislar inutilmente a nível 
europeu;

9. Sublinha que o êxito da estratégia em matéria de saúde e segurança no trabalho 2007-2012 
passa pela “redução contínua, duradoura e uniforme dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais” e, em particular, pela realização do objectivo declarado de reduzir 
em 25 % o número de acidentes de trabalho, e observa que estes resultados devem ser 
demonstrados por suficientes dados quantitativos sobre a evolução da UE em matéria de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais;

10. Apela à Comissão para que facilite o desenvolvimento de normas europeias em matéria de 
saúde e de segurança no local de trabalho; salienta, a este respeito, a necessidade de uma 
cooperação entre os Estados-Membros no que respeita tanto aos inquéritos sobre as causas 
dos acidentes de trabalho como ao intercâmbio das melhores práticas;

11. Assinala que a directiva-quadro sobre a saúde e a segurança no trabalho (89/391/CEE) já 
acumula mais de 20 anos sem que tenha sido sujeita a alterações substanciais até à data, 
pelo que tem de ser adaptada aos novos desafios que colocam as mudanças no mundo do 
trabalho e a evolução na gestão dos cuidados de saúde, designadamente o aumento das 
doenças de foro mental e das patologias músculo-esqueléticas, a fim de se concentrar em 
políticas de emprego específicas de apoio à empregabilidade, à saúde e ao bem-estar dos 
trabalhadores;

12. Exorta a Comissão Europeia a que dispense prioridade às doenças mentais, 
designadamente à depressão, aquando do exame da estratégia e da legislação europeias em 
matéria de saúde e segurança, atendendo ao problema crescente que a depressão e as 
perturbações cognitivas representam no ambiente de trabalho;

13. Exorta a Comissão a rever a Directiva 2004/37/CE relativa à protecção dos trabalhadores 
contra os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o 
trabalho, alargando o seu campo de acção de forma a incluir substâncias tóxicas para a 
reprodução; assinala que só em alguns poucos casos foram estabelecidos valores-limite 
relativos às substâncias que põem em perigo a saúde humana; requer, no interesse dos 
trabalhadores, uma rápida implementação do Regulamento REACH, e em particular a 
aplicação eficaz das exigências de substituição estabelecidas na Directiva 2004/37/CE;
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14. Manifesta a sua preocupação no que diz respeito à avaliação dos riscos a que estão 
expostas as grávidas no local de trabalho;  apela à realização de um estudo profundo sobre 
as consequências da exposição das grávidas a determinadas condições de trabalho (como a 
exposição a substâncias químicas, radiações ionizantes, ondas electromagnéticas, stress, 
calor excessivo, levantamento de pesos excessivos, etc.);  neste contexto, apela igualmente 
a que sejam estudadas as correlações existentes entre, por um lado, abortos espontâneos, 
complicações do parto, as crianças nascidas com problemas de saúde, e, por outro lado, as 
condições de trabalho que apresentam riscos para as grávidas;

15. Assinala que o Parlamento era de opinião em 2007 que a legislação vigente sobre 
patologias músculo- esqueléticas era inadequada, pelo que pediu à Comissão que 
ponderasse a possibilidade de apresentar propostas de directiva; observa que, quatro anos 
decorridos, a legislação sobre as patologias músculo-esqueléticas continua inadequada, já 
que a Comissão adiou a apresentação da sua proposta de uma nova directiva;

16. Lamenta a inexistência a nível europeu de uma definição comum e única do fenómeno do 
assédio moral; exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a que desenvolvam 
estratégias nacionais eficazes de luta contra a violência no trabalho que tenham por base 
uma definição de assédio moral comum aos 27 Estados-Membros;

17. Lamenta o atraso acumulado pela Comissão na apresentação de uma nova proposta 
legislativa relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes à 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos campos electromagnéticos, na
sequência do adiamento da aplicação da Directiva 2004/40/CE, e insta à rápida aplicação 
da legislação pertinente uma vez adoptada;

18. Sublinha que os homens e as mulheres são afectados de forma diferente pelos riscos 
profissionais, sejam eles psicossociais ou físicos (nomeadamente músculo-esqueléticos); 
recorda igualmente que pode ser estabelecida uma correlação entre os contratos precários, 
nomeadamente temporários e a tempo parcial, e o aumento dos riscos profissionais físicos 
e psicossociais; exorta, por esta razão, os Estados-Membros a terem em conta a dimensão 
do género e os riscos associados aos diferentes contratos de trabalho nas suas estratégias 
nacionais;

19. Requer que seja garantida a afectação de recursos destinados à inspecção do trabalho, 
padrões de alta qualidade na educação e formação dos inspectores de trabalho, e controlos 
mais intensos; requer que seja garantida a independência da inspecção do trabalho em 
relação às empresas;

20. Saúda o facto de que os dados disponíveis confirmam a tendência de declínio dos 
acidentes de trabalho; realça, contudo, que o número dos acidentes de trabalho continua a 
ser demasiado elevado;

21. Assinala que, na sua comunicação de 2007, a Comissão Europeia declarou que um dos 
seus objectivos consistia em apoiar as pequenas e médias empresas (PME) na aplicação da 
legislação da UE e das suas políticas de prevenção de riscos; 

22. Chama a atenção para o facto de que uma formação adequada dos trabalhadores contribui 
significativamente para a sua saúde e segurança, pelo que lhe deve ser dispensada mais 
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atenção no futuro;

23. Exorta a Comissão, na futura legislação sobre saúde e segurança no trabalho, a promover, 
sempre que for caso disso, a utilização de tecnologias que reduzam os riscos que encerram 
as substâncias perigosas na eventualidade de acidentes profissionais, e a que estas 
tecnologias substituam a utilização de substâncias químicas e radioactivas;

24. Apela, a título de requisito mínimo para os Estados-Membros, a que seja elaborada uma 
lista obrigatória da UE de doenças profissionais que reconheça igualmente como doenças 
profissionais causadas por novas patologias ligadas ao stress no trabalho as doenças 
mentais devidas ao trabalho bem como as doenças que afectam o sistema músculo-
esquelético;   

25. Insta os Estados-Membros a aplicarem o mais rapidamente possível a Directiva 
2010/32/UE sobre a protecção dos trabalhadores da saúde contra ferimentos com 
instrumentos médicos cortantes e a garantirem o máximo nível de protecção para os 
doentes e os trabalhadores da saúde contra a exposição às infecções associadas aos 
cuidados de saúde;

26. Realça a necessidade de melhoramento contínuo da recolha de dados, a fim de garantir a 
respectiva comparabilidade à escala da UE;

27. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a facilitarem a aplicação prática das orientações 
em matéria de protecção dos trabalhadores, sem que sejam postas em causa as regras em 
matéria de saúde e segurança no trabalho;  

28. É favorável a uma iniciativa legislativa tendente a proteger os trabalhadores contra o fumo 
do tabaco no trabalho, já que presentemente não é garantida a sua plena protecção;

29. Assinala que as poupanças no contexto da crise económica não devem implicar que sejam 
descuradas a saúde e a segurança no trabalho;

30. Sublinha a responsabilidade dos empregadores na promoção da saúde física e mental dos 
trabalhadores; solicita que as empresas ponham em prática convenções que tornem 
obrigatória a promoção da saúde no trabalho, sob a forma de um sistema certificado de 
gestão da segurança e da saúde no trabalho, em conformidade com os critérios de 
qualidade da rede europeia para a promoção da saúde no trabalho;

31. Exorta a que sejam reforçados o diálogo social a nível da UE em matéria de saúde e de 
segurança no trabalho bem como a participação dos trabalhadores; 

32. Exorta a que seja melhorado o intercâmbio de informações transfronteiras entre as várias 
autoridades nacionais, a fim de tornar os controlos mais eficazes aquando da transferência 
dos trabalhadores para outros Estados-Membros; 
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