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SUGESTÕES

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 sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os riscos para a segurança e a saúde a que as mulheres estão expostas 
no trabalho foram subestimados e negligenciados comparativamente aos riscos para os 
homens, tanto em termos de prevenção como de investigação1,

B. Considerando que o quadro das directivas europeias relativas à segurança e saúde no 
trabalho se caracteriza por uma abordagem neutra do género, o que faz com que seja 
conferida menor atenção aos riscos para a segurança e a saúde no trabalho a que as 
mulheres estão expostas,

C. Considerando que as mulheres e os homens não formam um grupo homogéneo, pelo que 
as estratégias e as medidas para melhorar a segurança e a saúde no trabalho têm de ser 
especificamente ajustadas a locais de trabalho concretos e ter em conta o facto de alguns 
factores poderem ter consequências diferentes para as mulheres e para os homens,

1. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de apelar à preparação de métodos únicos de 
avaliação do impacto sobre a saúde e a segurança no trabalho, tendo em conta os aspectos 
que afectam especificamente as mulheres;

2. Solicita aos Estados-Membros que apliquem as directivas existentes sobre saúde e 
segurança no trabalho de uma forma que tenha em consideração a perspectiva de género e 
que avaliem o impacto destas directivas sobre o género;

3. Insta os Estados-Membros a garantir a devida representação das mulheres a todos os 
níveis das instâncias de decisão em matéria de saúde e segurança no trabalho;

4. Insta os Estados-Membros a melhorar a prevenção dos riscos profissionais no quadro de 
uma abordagem global da saúde e da segurança no trabalho, tendo em consideração a 
dupla carga de trabalho a que as mulheres têm de fazer face, e a incluir como tema 
relevante para a saúde e segurança no trabalho o equilíbrio entre vida profissional e vida
privada;

5. Sublinha que a necessidade de analisar os riscos a que as mulheres e os homens estão 
expostos e de tomar as medidas adequadas não significa a reinstauração de políticas 
proteccionistas de exclusão, nem a criação de trabalhos diferentes para as mulheres e para 
os homens;

6. Pede aos Estados-Membros e à Comissão que adoptem sistematicamente uma abordagem 
que tenha em conta a dimensão de género aquando da preparação de estratégias nacionais 
e europeias de prevenção no domínio da saúde e da segurança no trabalho e aquando da 
recolha de dados estatísticos e da realização de inquéritos e estudos sobre a saúde e a 
segurança no trabalho;

  
1 OSHA (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho), Factsheets, Edição 42
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7. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que prestem mais atenção a novos factores 
de risco, como os actos de assédio, violência e intimidação por parte de clientes no local 
de trabalho, nos serviços públicos que empregam sobretudo mulheres;

8. Solicita aos Estados-Membros que instaurem as medidas adequadas para promover a 
saúde e a segurança no trabalho nas PME, que empregam frequentemente mulheres.


