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BREVE JUSTIFICAÇÃO

.....

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 7

(7) É necessário encontrar um novo
equilíbrio entre a protecção da saúde e da
segurança dos trabalhadores e a necessidade 
de mais flexibilidade na organização do 
tempo de trabalho, designadamente no que 
respeita ao tempo de permanência e, 
concretamente, aos períodos de 
inactividade durante o tempo de 
permanência.

(7)É necessário encontrar um equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, 
sobretudo no caso das mulheres, tendo em 
vista proteger a saúde e a segurança dos 
trabalhadores. Para além disso, ao 
introduzir mais flexibilidade na organização 
do tempo de trabalho, deverá ser tido em 
conta o facto de os horários de trabalho 
longos constituírem um obstáculo, por um 
lado, ao acesso das mulheres ao mercado 
laboral e, por outro lado, ao reforço da 
participação dos homens no trabalho 
doméstico.

Justificação

Embora a Comissão indique, no preâmbulo, três critérios a serem preenchidos - um nível 
elevado de protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores, proporcionar às empresas 
maior flexibilidade na gestão do tempo de trabalho e permitir maior compatibilidade entre a 
vida profissional e familiar - o último critério é omitido no presente considerando. Os 
primeiro e segundo critérios são contraditórios, em especial se não for tido em conta o 
critério da conciliação entre vida a familiar e a vida profissional. Os horários de trabalho 
longos podem provocar problemas de saúde, bem como constituir um obstáculo à conciliação 
entre a vida profissional e a vida privada, sobretudo no caso das mulheres. 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
CONSIDERANDO 7 BIS (novo)

(7 bis) De acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu, na 
apreciação das características do conceito 
de "tempo de trabalho", constitui factor 
decisivo a obrigação de estar presente no 
local determinado pelo empregador, à 
disposição do mesmo, a fim de poder 
prestar serviços imediatamente em caso de 
necessidade.

Justificação

O Tribunal argumenta, a justo título, que um trabalhador ao qual é exigido que se mantenha 
à disposição do empregador no local por este determinado durante todo o tempo de 
permanência fica sujeito a constrangimentos muito maiores do que um trabalhador que esteja 
de prevenção, uma vez que tem de se manter separado da família e do meio social, dispondo 
de menos liberdade para gerir o tempo durante o qual não são exigidos os seus serviços 
profissionais. Por tal motivo, os trabalhadores nessas circunstâncias não podem ser 
considerandos como estando em repouso durante o tempo de permanência, quando não estão 
de facto a executar qualquer actividade profissional.

Alteração 3
CONSIDERANDO 9

(9) A experiência adquirida com a aplicação 
do n.º1 do artigo 22.º mostra que a decisão 
final puramente individual de derrogação ao 
artigo 6.ºda directiva pode colocar
problemas no que se refere à protecção da 
saúde e da segurança dos trabalhadores, bem 
como à livre escolha do trabalhador.

(9) A experiência adquirida com a aplicação 
do n.º1 do artigo 22.º mostra que a decisão 
final puramente individual de derrogação ao 
artigo 6.ºda directiva coloca problemas e 
conduziu a abusos no que se refere à 
protecção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores, bem como à livre escolha do 
trabalhador. Por tal motivo, não deverá 
continuar a aplicar-se a cláusula de 
exclusão voluntária.

Justificação

A cláusula de exclusão voluntária deverá ser abolida tão rapidamente quanto possível, pois 
está em contradição flagrante com os objectivos e disposições da directiva, bem como com os 
princípios fundamentais de protecção da saúde e segurança. Além disso, é contrária aos 
princípios do Tratado e contradiz todos os elementos demonstrativos de que o tempo de 
trabalho ilimitado apresenta um grave perigo para a saúde e segurança dos trabalhadores, 
representando ainda um obstáculo à conciliação entre a vida privada e a vida familiar.
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Alteração 4
CONSIDERANDO 14

(14) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. A 
directiva visa em especial garantir o pleno 
respeito do direito a condições de trabalho 
justas e equitativas (artigo 31.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia).

(14) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. A 
directiva visa em especial garantir o pleno 
respeito do direito a condições de trabalho 
justas e equitativas (artigo 31.º da Carta), 
bem como do direito a conciliar a vida 
familiar e a vida profissional (artigo 33º da 
Carta).

Justificação

A conciliação da vida familiar e da vida profissional faz parte dos três critérios indicados 
pela Comissão, os quais deverão ser preenchidos por todas as propostas neste domínio.

Alteração 5
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 2-A (Directiva 2003/88(CE)

2. O período inactivo do tempo de 
permanência não é considerado como 
tempo de trabalho, salvo disposição 
expressa em contrário na legislação 
nacional ou, nos termos da legislação e/ou 
das práticas nacionais, numa convenção 
colectiva ou num acordo entre parceiros 
sociais.

2. O período durante o qual o trabalhador 
exerce efectivamente as suas actividades ou 
as suas funções durante o tempo de 
permanência, bem como o período inactivo 
do tempo de permanência, será sempre 
considerado como tempo de trabalho”.

O período durante o qual o trabalhador 
exerce efectivamente as suas actividades ou 
as suas funções durante o tempo de 
permanência será sempre considerado como 
tempo de trabalho”.

Justificação

Vide justificação do CONSIDERANDO 7 BIS NOVO. Além do mais, a definição de tempo de 
trabalho diz não apenas respeito ao sector da saúde, mas também a sectores como os dos 
transportes, meios de comunicação, serviços de água, de segurança, etc. As mulheres 
representam uma percentagem elevada dos trabalhadores afectados pelo serviço de 
prevenção e pelas horas extraordinárias, que representam necessariamente um obstáculo à 
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conciliação da vida familiar e da vida profissional.

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 8

Artigo 22, nº1 (Directiva 2003/88(CE)

1. Os Estados-Membros poderão não 
aplicar o disposto no artigo 6.º, desde que 
respeitem os princípios gerais da protecção 
da segurança e da saúde dos trabalhadores. 
O recurso a esta faculdade deve, porém, 
estar expressamente previsto na convenção 
colectiva ou no acordo celebrado entre 
parceiros sociais a nível nacional ou 
regional ou em conformidade com a 
legislação e/ou as práticas nacionais, por 
via de convenções colectivas ou de acordos 
celebrados entre parceiros sociais a um 
nível adequado.

1. Os Estados-Membros garantirão que, a 
partir da data prevista no artigo 4º da 
presente directiva, o tempo de trabalho 
semanal, incluindo as horas 
extraordinárias, não seja superior a 48 
horas.

O recurso a esta faculdade também é 
possível, por acordo entre a entidade 
patronal e o trabalhador, sempre que não 
houver convenção colectiva em vigor e que 
não exista na empresa ou no 
estabelecimento em questão uma 
representação do pessoal habilitada, nos 
termos da legislação e/ou das práticas 
nacionais, a celebrar uma convenção 
colectiva ou um acordo entre parceiros 
sociais neste domínio."
“1A Os Estados-Membros que fizerem uso 
da faculdade prevista no n.º1 deverão 
sempre tomar as medidas necessárias para 
garantir que:
a) Nenhuma entidade patronal exija a um 
trabalhador que trabalhe mais de 48 horas 
durante um período de sete dias, calculado 
como média do período de referência 
mencionado na alínea b) do artigo 16.º, a 
menos que tenha obtido o acordo escrito do 
trabalhador para efectuar esse trabalho. A 
validade de um tal acordo não poderá ser 
superior a um ano, renovável. Um acordo 
dado aquando da assinatura do contrato 
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individual de trabalho ou durante qualquer 
período de estágio seja considerado nulo e 
sem efeitos;
b) Nenhum trabalhador possa ser 
prejudicado pelo facto de não estar disposto 
a efectuar esse trabalho;
c) Nenhum trabalhador possa trabalhar 
mais de 65 horas por semana, salvo 
disposição expressa em contrário em 
convenção colectiva ou acordo celebrado 
entre parceiros sociais;
d) A entidade patronal disponha de registos 
actualizados de todos os trabalhadores que 
efectuem esse trabalho e do número de 
horas efectivamente trabalhadas;
e) Os registos sejam postos à disposição das
autoridades competentes, que podem 
proibir ou restringir, por razões de 
segurança e/ou de saúde dos trabalhadores, 
a possibilidade de ultrapassar o período 
máximo semanal de trabalho;
f) A entidade patronal, a pedido das 
autoridades competentes, forneça às 
mesmas informações sobre as anuências 
dos trabalhadores no sentido de efectuarem 
um trabalho que ultrapasse 48 horas 
durante um período de sete dias, calculado 
como média do período de referência 
mencionado na alínea b) do artigo 16.o, 
assim como sobre as horas efectivamente 
prestadas por esses trabalhadores.”

Justificação

A cláusula de exclusão voluntária prevista no artigo 22º deverá ser abolida tão rapidamente 
quanto possível, pois está em contradição flagrante com os objectivos e disposições da 
directiva, bem como com os princípios fundamentais de protecção da saúde e segurança. 
Além disso, é contrária aos princípios do Tratado e contradiz todos os elementos 
demonstrativos de que o tempo de trabalho ilimitado apresenta um grave perigo para a saúde 
e segurança dos trabalhadores, representando ainda um obstáculo à conciliação entre a vida 
privada e a vida familiar, especialmente no caso das mulheres.
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