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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do  Conselho sobre a prevenção de lesões e a promoção 
da segurança
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2006)0329)1,

– Tendo em conta o nº 4 do artigo 152º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0238/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
(A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Requer a abertura do processo de concertação previsto na Declaração Comum de 4 de 
Março de 1975, se o Conselho pretender afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6

(6) O risco de lesões não está distribuído 
de forma homogénea entre os 
Estados-Membros, nem entre os grupos 
sociais. O risco de morrer de uma lesão é 
cinco vezes maior no Estado-Membro que 

(6) O risco de lesões não está distribuído 
de forma homogénea entre os 
Estados-Membros, nem entre os grupos 
sociais e etários, nem entre os sexos. O 
risco de morrer de uma lesão é cinco vezes 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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apresenta a taxa de lesões mais elevada do 
que naquele em que a taxa é mais baixa.

maior no Estado-Membro que apresenta a 
taxa de lesões mais elevada do que naquele 
em que a taxa é mais baixa.

Alteração 2
Considerando 8

(8) Na sua maioria, estas medidas 
revelaram-se rentáveis, porquanto as 
vantagens da prevenção para os sistemas 
de saúde são largamente superiores aos 
custos de intervenção.

(8) Na sua maioria, estas medidas 
revelaram-se rentáveis, porquanto as 
vantagens da prevenção, quer para o 
sector privado, quer público e, em 
particular, para os sistemas de saúde são 
largamente superiores aos custos de 
intervenção.

Justificação

Os benefícios não são apenas para os sistemas de saúde, mas também para os sectores 
privado e público.

Alteração 3
Considerando (10)

(10) Afigura-se, pois, necessário 
desenvolver um sistema de vigilância e de 
comunicação de lesões que possa assegurar 
uma abordagem coordenada em todos os 
Estados Membros tendo em vista a 
elaboração e instauração de políticas 
nacionais de prevenção de lesões, 
incluindo o intercâmbio das melhores 
práticas na matéria. Esse sistema será 
desenvolvido ao abrigo das Decisão n.º 
1786/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que 
aprova um programa de acção comunitária 
no domínio da saúde pública (2003-2008) e 
de programas sucessores, e terá como base 
os sistemas nacionais de vigilância e de 
comunicação de lesões, a desenvolver de 
uma maneira coerente e harmonizada.

(10) Afigura-se, pois, necessário 
desenvolver um sistema de vigilância e de 
comunicação de lesões que possa assegurar 
uma abordagem coordenada em todos os 
Estados Membros tendo em vista a 
elaboração e instauração de políticas 
nacionais de prevenção de lesões, bem 
como de promoção da segurança, 
incluindo o intercâmbio das melhores 
práticas na matéria. Esse sistema será 
desenvolvido ao abrigo das Decisão n.º 
1786/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que 
aprova um programa de acção comunitária 
no domínio da saúde pública (2003-2008) e 
de programas sucessores, e terá como base 
os sistemas nacionais de vigilância e de 
comunicação de lesões, a desenvolver de 
uma maneira coerente e harmonizada.
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Alteração 4
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de 
lesões, foram identificadas sete áreas 
prioritárias: segurança das crianças e dos 
adolescentes, segurança dos idosos, 
segurança dos utentes da estrada 
vulneráveis, prevenção de lesões no 
desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida 
das intervenções nos Estados Membros.

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de 
lesões, foram identificadas sete áreas 
prioritárias: segurança das crianças e dos 
adolescentes, segurança dos idosos, 
segurança dos utentes da estrada, 
prevenção de lesões no desporto e lazer, 
prevenção de lesões causadas pelos 
produtos e pelos serviços, prevenção das 
lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida 
das intervenções nos Estados Membros.

Justificação

Embora tenha de ser prestada uma atenção particular aos utentes da estrada vulneráveis, 
tais como os ciclistas e os peões, todos os utentes da estrada correm o risco de serem 
vitimados por lesões, um facto que se deve reflectir nesta categoria. A área prioritária dos 
desportos foi igualmente alargada, de modo a incluir a prevenção de lesões relacionadas 
com o lazer.

Alteração 5
Recomendação aos Estados-Membros (considerando 1)

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
riscos de lesões e dos efeitos das medidas 
de prevenção e avalie as necessidades de 
novas iniciativas em matéria de segurança 
dos produtos e dos serviços;

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
tenha acesso a outras bases de dados, que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
riscos de lesões, centrando-se nos factores 
determinantes das lesões, que acompanhe
os efeitos das medidas de prevenção e 
avalie as necessidades de novas iniciativas, 
em particular em matéria de segurança dos 
produtos e dos serviços;
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Justificação

Se possível, poder-se-ia igualmente recolher informação específica através da ligação de 
dados provenientes de várias fontes, como o EUROSTAT ou as companhias de seguros. Estas 
podem ter acesso a informações mais precisas sobre as causas das lesões. Além disso, para 
melhorar a previsibilidade das lesões, é crucial investigar cada caso individualmente, 
mediante a decomposição da informação que utiliza determinantes específicas. Isto 
constituiria uma base real para o desenvolvimento de políticas eficientes e para a promoção 
da segurança. Por fim, as iniciativas complementares não deveriam visar apenas a segurança 
dos produtos e serviços.

Alteração 6
Recomendação aos Estados-Membros (considerando 2)

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no 
desporto, às lesões causadas pelos produtos 
e pelos serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas.

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental, assim como a 
colaboração com os vários intervenientes,
melhorando as possibilidades de 
financiamento para campanhas de 
informação, criando incentivos para a 
promoção da segurança e pondo em 
prática esses planos nacionais, dispensando 
uma atenção particular aos grupos de alto 
risco, como as crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto 
e lazer, às lesões causadas pelos produtos e 
pelos serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas.

Justificação

Paralelamente à co-cooperação interdepartamental, há que ponderar na cooperação vertical 
com as partes interessadas. Os incentivos são úteis para a introdução de medidas e de 
equipamento de segurança. Acrescentar os "grupos de alto risco" permite a distinção entre as 
áreas prioritárias globais já mencionadas e as áreas de especial preocupação.

Alteração 7
Recomendação aos Estados-Membros (considerando 2 bis (novo))

(2 bis) Realizar estudos científicos, 
particularmente sobre as lesões 
autoprovocadas e os comportamentos de 
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risco.

Justificação

Em geral, é importante analisar porquê e como é que as lesões ocorrem. Especificamente, 
são necessários estudos no caso das lesões autoprovocadas. Algumas lesões são erradamente 
classificadas como tendo sido autoprovocadas, enquanto outras autoprovocadas não são 
identificadas correctamente. É igualmente necessário um estudo suplementar na área dos 
comportamentos de risco, que constitui um factor de lesões predominante.

Alteração 8
Recomendação aos Estados-Membros (considerando 3)

(3) Velar por que a prevenção de lesões e a 
promoção da segurança sejam introduzidas 
de maneira sistemática na formação dos 
profissionais da saúde, por forma a que 
estes grupos possam servir como 
consultores competentes para os seus 
pacientes, clientes e para o público.

(3) Velar por que a prevenção de lesões e a 
promoção da segurança sejam introduzidas 
de maneira sistemática na formação, 
melhorando a educação e a formação 
profissional dos profissionais da saúde e 
de outros profissionais, por forma a que 
estes grupos possam servir como 
consultores competentes para os seus 
pacientes, clientes e para o público. 
Aumentar a sensibilização da opinião 
pública para as causas e as 
consequências, realçando as 
responsabilidades, tanto dos indivíduos, 
como da sociedade no âmbito da 
prevenção das lesões e da promoção da 
segurança.

Justificação

A promoção da segurança não pode limitar-se à formação dos profissionais da saúde. A 
promoção da segurança ficará mais clara se mencionarmos o aumento da sensibilização da 
opinião pública. Além disso, é sublinhada a importância do papel dos cidadãos na prevenção 
dos acidentes e na prestação de ajuda aos outros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Anualmente, cerca de 235 000 cidadãos dos Estados Membros morrem em consequência de 
lesões resultantes de um acidente ou de violência, o que representa mais de 600 vítimas 
mortais por dia. As lesões concorrem igualmente para os encargos sociais e económicos, pois 
são responsáveis por cerca de 7 milhões de internamentos hospitalares e 65 milhões de 
tratamentos médicos todos os anos. A fim de diminuir estes encargos, o relator destaca as 
questões da recolha de dados e da respectiva qualidade, e sublinha a importância de promover 
a segurança, assim como de aumentar a sensibilização para as reduções de custos decorrentes 
de medidas de carácter preventivo. Paralelamente, o relator procura clarificar as áreas 
prioritárias e destacar a necessidade da participação das partes interessadas na cooperação 
intersectorial.

Ao mesmo tempo que procuram ter em conta a importância da recolha de informação, 
tal como sublinhado pela proposta  de recomendação do Conselho, as alterações têm como 
objectivo facultar dados de elevada qualidade. A recolha de dados quantitativos tende a 
esconder "os factores determinantes das lesões". Consequentemente, é importante analisar as 
causas e as situações que provocam as lesões. Por exemplo, os ferimentos relacionados com 
os acidentes de automóvel são incluídos apenas numa categoria estatística. Ora, esta categoria 
não revela a variedade dos factores determinantes das lesões que influenciam os acidentes 
rodoviários, nomeadamente:

1) a capacidade física,
2) a falta de experiência,
3) a influência de drogas (em especial, do álcool), 
4) a falta de concentração,
5) as diferenças nos estilos de vida (por exemplo, a origem social e a cultura), 
6) o comportamento de risco (designadamente entre jovens e a variação de acordo com o 

género), 
7) as condições envolventes (meteorologia, ambiente urbano/condições de vida, 

infra-estruturas, produtos e serviços). 

A fim de melhorar a previsibilidade das lesões, é crucial investigar individualmente os casos 
graves ou mortais, mediante a decomposição da informação que utiliza factores determinantes 
como os referidos anteriormente, o que constitui uma base real para o desenvolvimento de 
políticas eficazes e para a promoção da segurança. Seria igualmente possível recolher 
informação específica através da ligação de dados provenientes de várias fontes, como o 
EUROSTAT ou as companhias de seguros, dado que estas podem ter acesso a informações 
mais precisas sobre as causas das lesões.

A proposta de recomendação do Conselho visa, principalmente, a recolha de informação 
sobre as lesões através da instituição de um sistema de vigilância. Contudo, não se refere 
grandemente à promoção de segurança, apesar deste aspecto se encontrar mencionado no 
título. Na verdade, este aspecto é apenas referido duas vezes em todo o documento e nem 
sequer é sublinhado de forma clara. Esta questão tem de merecer maior importância, 
nomeadamente em termos do aumento da sensibilização da opinião pública. Do mesmo modo, 
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cumpre aumentar a sensibilização e a formação/educação dos grupos pertinentes e não apenas 
dos profissionais da saúde. Em última análise, não deveríamos esquecer que vida humana é 
frágil e as lesões se continuarão a verificar. As pessoas têm de se consciencializar de que não 
podem brincar com a vida, um facto que hoje parece ser negligenciado. Por conseguinte, 
impõe-se o aumento da sensibilização da opinião pública e a ênfase na educação, 
nomeadamente para os grupos de alto risco.

A investigação científica demonstra que as medidas de prevenção das lesões contribuem para 
diminuir os custos no sector público e privado. Para estes últimos, incentivos tais como 
subsídios e/ou recompensas contribuiriam para a melhoria de práticas seguras e do 
equipamento de segurança.

Podemos subscrever algumas das áreas prioritárias identificadas na recomendação do 
Conselho (segurança das crianças e dos adolescentes, segurança dos idosos, prevenção das 
lesões causadas pelos produtos e pelos serviços e prevenção da violência entre as pessoas). 
Mas há que deixar claro outras prioridades. Embora tenha de ser dada uma atenção particular 
aos utentes da estrada vulneráveis, tais como os ciclistas e os peões, todos os utentes da via 
pública correm risco de lesões, um facto que esta categoria deve reflectir. São igualmente 
necessários estudos no que respeita às lesões autoprovocadas. Algumas lesões são 
erradamente classificadas como tendo sido autoprovocadas, enquanto outras deste tipo não 
são identificadas correctamente. As lesões contraídas durante a prática desportiva são 
claramente responsáveis por um grande número de acidentes graves, apesar da orientação dos 
treinadores. Contudo, as actividades de lazer não supervisionadas ou praticadas apenas 
ocasional ou espontaneamente (por exemplo, o skateboarding), não estão incluídas na 
proposta. Esta área prioritária foi alargada, por conseguinte, para incluir a prevenção de lesões 
relacionadas com o lazer e com a prática desportiva.

A proposta refere apenas as ligações público – público (cooperação interdepartamental). 
Contudo, tem de ser igualmente considerada a cooperação vertical com as partes interessadas. 
Desta forma, a necessidade de colaboração prevista com as ONG activas no campo da 
prevenção de lesões (Gabinete Europeu da OMS, por exemplo) apenas se reflecte no presente 
relatório. Além disso, a prevenção das lesões envolve aspectos sociais e morais relevantes, ao 
sublinhar a responsabilidade do indivíduo na ajuda aos outros ao nível da comunidade local, 
particularmente os mais vulneráveis (por exemplo, crianças, adolescentes, mulheres grávidas, 
pessoas idosas e deficientes). Eis o motivo pelo qual importa associar as comunidades para 
reduzir o ónus provocado pelas lesões.


