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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

DIRECTIVA 93/103/CE DO CONSELHO

de 23 de Novembro de 1993

relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios
de pesca ( 13? directiva especial na acepção do n? 1 do artigo 169 da Directiva
89/391/CEE)

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA ,

Condiderando que as condições específicas e particular
mente difíceis do trabalho e da vida a bordo dos navios

Tendo em conta o- Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 118?A,

de pesca fazem com que a frequência dos acidentes
mortais que se verificam nas profissões da pesca marítima
seja muito elevada;

Tendo em conta a proposta da Comissão (*), apresentada
após consulta ao Comité Consultivo para a Segurança,
Higiene e Protecção da Saúde no Local de Trabalho,

Considerando que, em 15 de Abril de 1988 , o Parla
mento Europeu adoptou uma resolução na qual reco
nhece a importância da prevenção em matéria de segu
rança no trabalho a bordo dos navios de pesca;

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2 ),
Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e

Social (3 ),

Considerando que, na sua resolução de 21 de Dezembro
de 1987 relativa à segurança, higiene e saúde no local de
trabalho (4), o Conselho tomou nota da intenção da
Comissão de lhe apresentar prescrições mínimas relativas
à organização da segurança e da saúde dos trabalhadores
no local de trabalho;

Considerando que, no contexto das diversas medidas
comunitárias relativas ao sector da pesca, é necessário
adoptar medidas em matéria de segurança e saúde no
trabalho;
Considerando que a observância das prescrições mínimas
destinadas a garantir um melhor nível de segurança e de
saúde a bordo dos navios de pesca constitui um impera
tivo para assegurar a segurança e a saúde dos trabalhado
res em questão;

( 1 ) JO n? C 337 de 31 . 12 . 1991 , p. 21 ;
JO n" C 311 de 27. 11 . 1992, p. 21 .
(2) JO n? C 241 de 21 . 9. 1992, p. 106 e decisão de 27 de
Outubro de 1993 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
(3) JO n? C 169 de 6. 7. 1992, p. 46.
(4) JO n? C 28 de 3 . 2 . 1988, p. 1 .

Considerando que, por razões de segurança e saúde dos
trabalhadores, deve ser atribuída importância à localiza
ção dos navios de pesca em caso de emergência, nomea
damente por intermédio das novas tecnologias;
Considerando que a presente directiva é uma directiva
especial, na acepção do n? 1 do artigo 16? da 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 ( 5); que, por esse facto, as disposições da refe
rida directiva se aplicam plenamento ao trabalho a bordo
dos navios de pesca, sem prejuízo de disposições mais
restritivas e/ou específicas contidas na presente directiva;

Considerando que as directivas especiais já adoptadas no
domínio da segurança e da saúde no trabalho se aplicam
à pesca marítima, salvo disposição em contrário; que urge
portanto especificar as características próprias desta acti
vidade, a fim de optimizar a aplicação dessas directivas
especiais;

Considerando que a Directiva 92/29/CEE do Conselho,
de 31 de Março de 1992, relativa às prescrições mínimas
de segurança e de saúde para promover uma melhor
assistência médica a bordo dos navios ( 6), se aplica plena
mente ao sector da pesca marítima;

(s) JO n? L 183 de 29. 6 . 1989, p. 1 .
(«) JO n1.' L 113 de 30. 4. 1992, p. 19.
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mento concreto no âmbito da realização da dimensão
social do mercado interno,
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c ) Navio de pesca existente: todo e qualquer navio de
pesca cuja comprimento entre perpendiculares seja
superior ou igual a 18 metros e que não seja um
navio de pesca novo;
d) Navio: todo e qualquer navio de pesca novo ou
existente;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 .

e) Trabalhador: toda e qualquer pessoa que exerça uma
actividade profissional a bordo de um navio, bem
como os estagiários e os aprendizes, com exclusão dos
pilotos da barra e do pessoal de terra que proceda a
trabalhos a bordo de um navio amarrado;

Objecto

1 . A presente directiva, que constitui a 13" directiva
especial na acepção do n" 1 do artigo 16" da Directiva
89/391 /CEE, estabelece prescrições mínimas de segurança
e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca
definidos no artigo 2?
2 . As disposições da Directiva 89/391 /CEE aplicam-se
plenamente à globalidade do domínio referido no n? 1 ,
sem . prejuízo de disposições mais restritivas e/ou específi
cas contidas na presente directiva .

f) Armador: o proprietário registado de um navio, salvo
se o navio tiver sido fretado casco nu ou for gerido,
total ou parcialmente, por uma pessoa singular ou
colectiva que não seja o proprietário registado, nos
termos de um acordo de gestão; sendo assim, consi
dera-se armador, consoante o caso, o fretador do

navio casco nu ou a pessoa singular ou colectiva que
assegura a gestão do navio;
g) Comandante: o trabalhador que comanda ou é res
ponsável pelo navio, de acordo com as legislações
e/ou práticas nacionais.

Artigo 29

Artigo 3 "

Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) Navio de pesca: todo e qualquer navio que arvore
pavilhão de um Estado-membro ou esteja registado
sob a plena jurisdição de um Estado-membro e utili
zado para fins comerciais para a captura, ou para a
captura e processamento, de peixe ou de outros

Disposições gerais
1.

a ) Os armadores.se certifiquem de que os seus navios
são utilizados sem pôr em causa a segurança e a
saúde dos trabalhadores, nomeadamente em condi
ções meteorológicas previsíveis, sem prejuízo da res
ponsabilidade do comandante;

recursos vivos do mar;

b) Navio de pesca novo: todo e qualquer navio de pesca
cuja comprimento entre perpendiculares seja superior
ou igual a 15 metros e que, à data ou após a data
prevista no primeiro parágrafo do n? 1 do artigo
13?:

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que :

b) Na aplicação do n9 4 do artigo 8? da Directiva
89/391/CEE sejam tidos em conta os riscos que
eventualmente corram os restantes trabalhadores;

i) Tenha sido objecto de um contrato de construção
ou de transformação importante; ou

c ) Os incidentes marítimos que tenham ou possam ter
repercussões na saúde e na segurança dos trabalhado
res a bordo sejam objecto de um relatório circunstan

ii ) Caso o contrato de construção ou de transforma
ção importante tenha sido celebrado antes da data
prevista no primeiro parágrafo do n? 1 do artigo
13?, seja entregue três anos ou mais após essa
data; ou

para o efeito e sejam cuidadosa e minuciosamente
registados no livro de bordo, caso este seja exigido
para o tipo de navio em questão pela legislação ou
regulamentação nacional em vigor, ou, na falta de
livro de bordo, num documento exigido para o

ciado a enviar à autoridade competente designada

efeito .

iii) Na ausência de um contrato de construção:
— tenha sido objecto de assentamento da quilha,
ou

— tenha sido iniciada uma construção identificá

vel como um navio específico, ou
— tenha sido iniciada uma operação de monta
gem que implique, pelo menos, 50 toneladas
do material total previsto para a sua estrutura
ou 1 % desse total, caso este último valor seja
inferior ao primeiro;

2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que os navios sejam objecto, no que se refere ao
cumprimento da presente directiva, de controlos periódi
cos por parte de autoridades expressamente investidas
dessa missão .

Determinados controlos relativos ao cumprimento da
presente directiva poderão ser efectuados no mar.

N<? L 307/3
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utilização pelos trabalhadores de equipamentos de
protecção individual no trabalho ( terceira directiva
especial, na acepção do n? 1 do artigo 16? da
Directiva 89/391/CEE) (*), tenha em conta as especifi
cações em matéria de equipamentos de protecção
individual constantes do anexo IV da presente direc

Artigo 4

Navios de pesca novos

Os navios de pesca novos devem obedecer às prescrições
mínimas de segurança e de saúde constantes do anexo I,
o mais tardar até à data de entrada em vigor prevista no
primeiro parágrafo do n? 1 do artigo 13?

tiva .

2 . A fim de preservar a segurança e a saúde dos traba
Artigo 5

Navios de pesca existentes

lhadores, os Estados-membros tomarão as medidas neces
sárias para que o armador forneça ao comandante os

meios de que necessite para cumprir as obrigações que
lhe são impostas pela presente directiva.

Os navios de pesca existentes devem obedecer às prescri
ções mínimas de segurança e de saúde constantes do
anexo II, no prazo máximo de sete anos seguintes à data
prevista no primeiro parágrafo do n? 1 do artigo 13?

Artigo 8C-

Informação dos trabalhadores

1 . Sem prejuízo do disposto no artigo 10? da Directiva
89/391 /CEE, os trabalhadores e/ou os seus representantes
Artigo 6?

Reparações, transformações e modificações de grande
envergadura

A partir da data prevista no primeiro parágrafo do n? 1
do artigo 13?, sempre que um navio seja submetido a
reparações, transformações e modificações de grande
envergadura, estas devem ser conformes com as prescri
ções mínimas correspondentes, constantes do anexo I.

Artigo 7?
Equipamentos e manutenção

1 . A fim de preservar a segurança e a saúde dos traba
lhadores, os Estados-membros tomarão as medidas neces
sárias para que o armador, sem prejuízo da responsabili
dade do comandante:

a ) Assegure a manutenção técnica dos navios, equipa
mentos e dispositivos nomeadamente os previstos nos
anexos I e II, e a eliminação, o mais rapidamente
possível, dos defeitos detectados que sejam susceptí
veis de afectar a segurança e a saúde dos trabalhado
res ;

b ) Tome medidas destinadas a assegurar a limpeza regu
lar dos navios e dos respectivos equipamentos e
dispositivos para que sejam mantidas condições de
higiene adequadas;
c ) Mantenha a bordo do navio meios de salvamento e
de sobrevivência apropriados, em bom estado de
funcionamento e em quantidade suficiente;

serão informados de todas as medidas a tomar em

matéria de segurança e de saúde a bordo dos navios.
2 . As informações deverão ser compreensíveis por parte
dos trabalhadores a quem digam respeito.
Artigo 9°

Formação dos trabalhadores

1 . Sem prejuízo do disposto no artigo 12? da Directiva
89/391 /CEE, os trabalhadores devem receber uma forma
ção adequada, nomeadamente instruções precisas e com
preensíveis, no que diz respeito à segurança e à saúde a
bordo dos navios, e em especial à prevenção de aciden
tes .

2 . A formação a que se refere o n? 1 deve incidir em
especial no combate a incêndios, na utilização dos meios
de salvamento e de sobrevivência e, em relação aos
trabalhadores implicados, na utilização das artes de pesca
e dos equipamentos de tracção, bem como nos diversos
métodos de sinalização, nomeadamente gestuais.

Essa formação será objecto das actualizações que se
tonem necessárias por força de modificações das activida
des a bordo .

Artigo 10?

Formação aprofundada das pessoas susceptíveis de
comandar um navio

e de saúde relativas aos meios de salvamento constan

Sem prejuízo do disposto no n? 3 do artigo 5? da
Directiva 92/29/CEE, as pessoas susceptíveis de comandar
um navio devem receber uma formação aprofundada em

tes do anexo III;

matéria de :

d ) Tenha em conta as prescrições mínimas de segurança

e ) Sem prejuízo do disposto na Directiva 89/656/CEE do
Conselho, de 30 de Novembro de 1989, relativa às

prescrições mínimas de segurança e de saúde para a

( 1 ) JO n? L 393 de 30 . 12 . 1989 , p . 18 .
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a) Prevenção das doenças e dos acidentes de trabalho a
bordo e das medidas a tomar em caso de acidente;
b ) Estabilidade do navio e manutenção desta em todas as
condições previsíveis de carga e durante as operações
de pesca;

c) Navegação e comunicações via rádio, incluindo os
respectivos métodos.
Artigo 11 .

Consulta e participação dos trabalhadores
A consulta e participação dos trabalhadores e/ou dos seus
representantes obedecerão ao disposto no artigo 11 ? da
Directiva 89/391 /CEE no que se refere às matérias abran
gidas pela presente directiva , incluindo os seus anexos.
Artigo 12'.
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para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar
até 23 de Novembro de 1995 . Do facto informarão
imediatamente a Comissão .

Quando os Estados-membros adoptarem essas disposi
ções, estas devem incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência na publicação
oficial . As modalidades dessa referência serão adoptadas
pelos Estados-membros.
2 . Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das disposições de direito interno já adoptadas ou
que venham a adoptar no domínio regido pela presente
directiva .

3 . De quatro em quatro anos, os Estados-membros
apresentarão à Comissão um relatório sobre a aplicação
prática das disposições da presente directiva, indicando
os pontos de vista dos parceiros sociais.

Adaptação dos anexos

A Comissão dará conhecimento desse relatório ao Parla

As adaptações de natureza estritamente técnica dos
anexos em função:

mento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social e ao Comité Consultivo para a Segurança, a
Higiene e a Protecção da Saúde no Local de Trabalho .

— da adopção de directivas em matéria de harmonização
técnica e de normalização respeitantes a determinados
aspectos no domínio da segurança e da saúde a bordo
dos navios

4 . A Comissão apresentará periodicamente ao Parla
mento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e
Social um relatório sobre a aplicação da presente direc
tiva, tendo em conta o disposto nos n?s 1 , 2 e 3 .

e/ou

— do progresso técnico, da evolução das regulamenta
ções ou especificações internacionais e dos conheci
mentos no domínio da segurança e da saúde a bordo
dos navios

Artigo 14 .

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

serão adoptadas de acordo com o procedimento previsto
no artigo 17? da Directiva 89/391 /CEE.
Feito em Bruxelas, em 23 de Novembro de 1993 .
Artigo 13 .

Disposições finais

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias

Pelo Conselho

O Presidente
H. SMET
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ANEXO I

PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E DE SAÚDE PARA OS NAVIOS DE PESCA NOVOS
[artigos 4? e 6? e n? 1 , alínea a ), do artigo 7?]
Observação preliminar

As obrigações previstas no presente anexo são aplicáveis a bordo dos navios de pesca novos, sempre que as
características do local de trabalho ou da actividade, as circunstâncias ou os riscos o exijam .

1.
1.1 .

Navegabilidade e estabilidade
O navio deve ser mantido em boas condições de navegabilidade e dotado de equipamento adequado

que corresponda ao serviço a que se destina e à sua utilização.
1.2.

As informações sobre as condições de estabilidade do navio devem estar disponíveis a bordo e ser
acessíveis ao pessoal de quarto.

1.3.

O navio deve ter e conservar uma estabilidade intacta e suficiente para as condições de serviço
previstas .

O comandante deve tomar as medidas preventivas necessárias para manter a estabilidade suficiente
do navio .

As instruções relativas à estabilidade do navio devem ser rigorosamente respeitadas.

2.

Instalação mecânica e eléctrica

2.1 .

A instalação eléctrica deve ser concebida e realizada de forma a não comportar riscos e a garantir:

— a protecção da tripulação e do navio contra os riscos associados à electricidade,
— o bom funcionamento, sem recurso a uma fonte de energia eléctrica de emergência de -todos os
equipamentos necessários para manter o navio em condições normais de operacionalidade e
habitabilidade,

— o funcionamento, nas diversas situações de emergência, dos aparelhos eléctricos essenciais à
segurança .

2.2 .

Deve existir uma fonte de energia eléctrica de emergência .

Excepto nos navios abertos, essa fonte deverá estar localizada fora da casa das máquinas, e ser
sempre concebida de forma a assegurar, em caso de incêndio ou avaria da instalação eléctrica
principal, o funcionamento simultâneo, durante pelo menos três horas:
— do sistema de comunicação interna, dos sistemas de detecção de incêndio e dos sinais necessários
em caso de emergência,

— dos faróis de navegação e da iluminação de emergência,
— do sistema de radiocomunicação,

— da bomba eléctrica de incêndio de emergência, caso exista .

No caso de a fonte de energia eléctrica de emergência ser uma bateria de acumuladores e se verificar
uma avaria da fonte de energia eléctrica principal, essa bateria manter-se-á ligada automaticamente
ao quadro de distribuição de energia eléctrica de emergência e deverá assegurar a alimentação
ininterrupta durante três horas dos equipamentos referidos no primeiro, segundo e terceiro
travessões do segundo parágrafo.

O quadro principal de distribuição de electricidade e o quadro de emergência deverão, na medida do
possível, ser instalados de forma a que não possam ficar expostos simultaneamente à água ou ao
fogo.
2.3.

Os quadros eléctricos devem estar claramente sinalizados; as caixas de fusíveis e os alvéolos devem
ser verificados periodicamente para assegurar que os fusíveis utilizados têm a amperagem
adequada .

2.4 .

Os compartimentos de armazenagem das baterias eléctricas devem ser correctamente ventilados.

N? L 307/5
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2.5.

O equipamento de apoio electrónico à navegação tem de ser testado frequentemente e mantido em
bom estado de funcionamento.

2.6.

Todos os aparelhos de elevação utilizados devem ser testados e examinados regularmente.

2.7.

Todos os aparelhos de tracção ou de elevação e outros do mesmo tipo devem ser mantidos em bom
estado de funcionamento.

2.8.

Quando existirem a bordo instalações de refrigeração e sistemas dc ar comprimido, é necessário
mantê-los em bom estado e examiná-los periodicamente.

2.9.

Os aparelhos de cozinha ou de uso doméstico a gás só devem ser utilizados em locais bem
ventilados, sendo necessário tomar disposições para evitar acumulações perigosas de gás.

As botijas que contenham gases inflamáveis ou outros gases perigosos devem ostentar uma indicação
que especifique claramente o respectivo conteúdo e ser armazenadas no convés ao ar livre.
As válvulas, os reguladores de pressão c os tubos que partam das botijas devem estar protegidos
contra eventuais danos .

3.

Equipamento de radiocomunicação

O equipamento de radiocomunicação deve permitir entrar em contacto a qualquer momento com
pelo menos uma estação costeira ou terrestre costeira, tendo em conta as condições normais de
propagação das ondas radioeléctricas.
4.

Vias e saídas de emergência

4.1 .

As vias e saídas que podem ser utilizadas como vias e saídas de emergência devem estar sempre
desimpedidas e ser facilmente acessíveis, conduzindo o mais directamente possível ao convés ou a
uma zona de segurança e daí a uma embarcação de sobrevivência, de modo a que os trabalhadores
possam eyacuar as zonas de trabalho ou de alojamento rapidamente e com toda a segurança.

4.2.

O número, a distribuição e as dimensões das vias e saídas que podem ser utilizadas como vias e
saídas de emergência devem estar adaptadas à utilização, ao equipamento e às dimensões das zonas
de trabalho e alojamento, bem como ao número máximo de pessoas que possam encontar-se nesses
locais .

As saídas que podem ser utilizadas como saídas de emergência e que se encontrem fechadas devem
poder ser abertas fácil e imediatamente por qualquer trabalhador ou por equipas de salvamento em
caso de emergência.

4.3 .

A estanquicidade das portas de emergência e de outras saídas de emergência às intempéries ou à água
deve estar adaptada à respectiva localização e função específica .
As portas e outras saídas de emergência devem apresentar uma capacidade de resistência ao fogo
semelhante à das divisórias .

4.4.

As vias e saídas de emergência devem ser sinalizadas de acordo com as disposições nacionais de
transposição da Directiva 92/58/CEE (').

Essa sinalização deve ser afixada em locais apropriados e ser duradoura.

4.5 .

As vias, os meios de evacuação e as saídas de emergência que necessitem de iluminação devem estar ,
equipados com uma iluminação de emergência de intensidade adequada, para o caso de avaria do
sistema de iluminação .

5.

Deteccção e combate a incêndios

5.1 .

Consoante as dimensões e a utilização do navio, os equipamentos nele existentes, as propriedades
físicas e químicas das substâncias nele presentes e o número máximo de pessoas que nele possam
encontrar-se, as zonas dc alojamento, as zonas de trabalho fechadas, incluindo a casa das máquinas,

(!) IO n? L 245 de 26. 8 . 1992, p. 23
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e se necessário, o porão do peixe, devem ser apetrechados com equipamento apropriado de combate
a incêndios e, na medida do necessário, com detectores de incêndio e sistemas de alarme.

5.2.

O equipamento de combate a incêndios deve ser permanentemente conservado no local reservado
para o efeito e mantido em bom estado de funcionamento e de disponibilidade para uso imediato.
Os trabalhadores devem conhecer bem a localização do equipamento de combate a incêndios, bem
como o seu modo de funcionamento e utilização.

A existência dos extintores e dos outros equipamentos portáteis de combate a incêndios deve ser
controlada antes do aparelhamento do navio.
5.3 .

Os dispositivos de accionamento manual para combate a incêndios devem ser de fácil acesso e
manejo, devendo ser sinalizados de acordo com as disposições nacionais de transposição da Directiva
92/58/CEE.

A sinalização deve ser afixada em locais apropriados e ser duradoura.
, 5.4.

Os sistemas de detecção e de alarme contra incêndios devem ser testados periodicamente e mantidos
em boas condições .

5.5 .

Devem-se efectuar periodicamente exercícios de combate a incêndios.

6.

Ventilação das zonas de trabalho fechadas
Nas zonas de trabalho fechadas, deve ser garantida uma quantidade suficiente de ar puro, atendendo
aos métodos de trabalho aplicados e aos condicionalismos físicos impostos aos trabalhadores.
Se for utilizada uma instalação de ventilação mecânica, esta deve ser mantida em bom estado de
funcionamento .

7.

Temperatura ambiente

7.1 .

Durante o tempo de trabalho, a temperatura nas zonas de trabalho deve ser adequada ao organismo
humano, tendo em conta os métodos de trabalho aplicados e os condicionalismos físicos impostos
aos trabalhadores e as condições meteorológicas verificadas ou susceptíveis de se verificar na região
em que o navio opera .

7.2.

A temperatura nas zonas de alojamento, nas instalações sanitárias, nas cantinas e nas instalações
destinadas a primeiros socorros, caso existam, deve estar de acordo com os fins específicos desses
locais .

8.

Iluminaçao natural e artificial das zonas de trabalho

8.1 .

Na medida do possível, as zonas de trabalho devem dispor de luz natural suficiente e estar equipadas
com dispositivos que permitam uma iluminação artificial adequada às circunstâncias da pesca, sem
pôr em perigo a segurança e a saúde dos trabalhadores e a navegação de outros navios.

8.2.

Os dispositivos de iluminação dos locais de trabalho, das escadas e dos corredores devem ser
colocados de modo a que o tipo de iluminação previsto não represente qualquer risco de acidente
para os trabalhadores, nem qualquer entrave à navegação do navio.

8.3.

As zonas de trabalho em que os trabalhadores estejam particularmente expostos a riscos em caso dé
avaria da iluminação artificial devem possuir uma iluminação de emergência de intensidade
suficiente.

8.4.

A iluminação de emergências deve ser testada periodicamente e mantida em boas condições de
funcionamento.

9.

Pavimentos, divisórias e tectos

9.1 .

As zonas a que os trabalhadores tenham acesso devem ser não escorregadias ou antiderrapantes ou
estar providas de dispositivos antiqueda e, na medida do possível, devem-se encontrar livres de
obstáculos .
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9.2,

Os espaços onde estejam instalados postos de trabalho devem apresentar um isolamento acústico e
térmico suficiente, atendendo ao tipo de tarefas neles executadas e à actividade física dos
1 trabalhadores.

9.3.

As superfícies dos pavimentos, das divisórias e dos tectos devem ser concebidas de forma a poder ser
limpas ou refeitas, a fim de se obterem condições de higiene adequadas.

10 .

Portas

10.1 . As portas devem poder ser abertas do interior sem qualquer dispositivo especial.
As portas devem poder abrir de ambos os lados quando as zonas de trabalho estiverem a ser
utilizadas.

10.2. As portas, e em especial as portas de correr, sempre que a sua existência não possa ser evitada,
devem funcionar de forma a garantir aos trabalhadores a máxima segurança possível, especialmente
em condições climáticas e de mar adversas.

11.

Vias de circulação — zonas de perigo

11.1 . Os corredores, os troncos, a parte exterior dos rufos e, de um modo geral, todas as vias de
circulação devem estar equipados com guarda-corpos, corrimãos, cabos vaivém ou outros meios que
garantam a segurança dos trabalhadores nas suas actividades a bordo.

11.2. Se houver risco de que os trabalhadores caiam pelas escotilhas do convés ou de um convés para o
outro, deve existir protecção apropriada, em todos os locais onde tal for possível.
Sempre que esta protecção seja assegurada por meio de guarda-corpos, a altura destes deve ser de
pelo menos um metro.
11.3 . Os acessos a locais situados acima do convés, destinados a permitir a utilização ou a manutenção das
instalações, devem ser concebidos de maneira a garantir a segurança dos trabalhadores.

Devem ser instalados guarda-corpos ou outros meios de protecção equivalentes com altura
apropriada para impedir as quedas.
11.4. As bordas falsas e demais dispositivos de protecção de quedas ao mar devem ser mantidos em boas
condições .

Devem ser instalados embornais ou outros dispositivos equivalentes nas bordas falsas para o
escoamento rápido das águas .

11.5 . Nos arrastões de popa com rampa, a parte superior desta deve estar equipada com uma porta ou

com qualquer outro meio que permita impedir o acessoj da mesma altura das bordas falsas ou
outros meios adjacentes, a fim de proteger os trabalhadores do risco de caírem na rampa.

Esta porta, ou qualquer outro dispositivo, deve ser de fácil abertura e fecho, de preferência por meio
de comando à distância, e só deve ser aberta para lançar e içar a rede.

12.

Concepção das zonas de trabalho.

12.1 . Na medida do possível, as zonas de trabalho devem permanecer livres, estar protegidas do mar e
fornecer uma protecção adequada aos trabalhadores contra as quedas a bordo ou ao mar.
As zonas de processamento das capturas devem ser suficientemente espaçosas, tanto em altura como
em superfície.

12.2. Sempre que o comando das máquinas seja feito a partir da casa das máquinas, deve ser efectuado
num local separado, isolado acústica e termicamente da casa das máquinas e com acesso indepen
dente .

A ponte de comando é considerada como um local que satisfaz os requisitos previstos no primeiro
parágrafo.
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12.3 . Os comandos dos aparelhos de tracção devem ser instalados numa área suficientemente espaçosa
para permitir aos operadores trabalharem sem impedimentos.
Os equipamentos de tracção devem ainda estar apetrechados com dispositivos de segurança
apropriados às situações de emergência, incluindo dispositivos de paragem de emergência .
12.4 . O operador dos comandos dos aparelhos de tracção deve ter uma visão adequada dos referidos
aparelhos c dos trabalhadores em serviço.
Se os comandos dos aparelhos de tracção forem accionados a partir da ponte, o operador deve ver

perfeitamente os trabalhadores em serviço, quer de forma directa quer através de qualquer outro
meio apropriado.

12.5 . Deve ser utilizado um sistema de comunicação fiável entre a ponte e o convés de trabalho.

12.6 . As operações de pesca e demais tarefas executadas nos convés devem ser efectuadas sob máxima
vigilância, devendo proceder-se a uma alerta à tripulação sempre que se verificar perigo iminente de
forte ondulação .

12.7. O percurso a nu dos cabos ou correntes e das peças móveis dos aparelhos deve ser reduzido ao
mínimo, mediante a aplicação de dispositivos de protecção.
4

12.8 . Devem ser instalados dispositivos de controlo para a movimentação de massas e, especialmente nos
arrastões :

— dispositivos para bloquear os moitões das portas de arrasto,
— dispositivos para controlar os movimentos pendulares do saco da rede.
13 .

Zonas de alojamento

13.1 . A localização, a estrutura, o isolamento acústico e térmico e a disposição das zonas de alojamento
dos trabalhadores e das zonas de serviço, caso existam , bem como os seus acessos, devem poder
assegurar uma protecção adequada contra o mar e as intempéries, as vibrações, o ruído e os cheiros
provenientes de outras zonas susceptíveis de perturbarem os trabalhadores durante o período de
descanso .

Sempre que a concepção, as dimensões e/ou o fim a que o navio se destina o permitam, as zonas de
alojamento da tripulação devem estar situados de forma a minimizar os efeitos dos movimentos e
das acelerações .

Devem ser tomadas, sempre que possível , medidas apropriadas para a protecção dos não-fumadores
contra o incómodo causado pelo fumo de tabaco .

13.2. As zonas de alojamento dos trabalhadores devem ser convenientemente ventiladas para garantir um
fluxo constante de ar puro e impedir a condensação.
As zonas de alojamento dos trabalhadores devem estar equipadas com iluminação adequada,
incluindo:

— iluminação geral normal de intensidade adequada,

— iluminação geral de intensidade reduzida para não perturbar os trabalhadores que estão a
descansar,

— iluminação individual em todos os beliches.
13.3 . A cozinha e o refeitório, caso existam, devem ter dimensões, iluminação e ventilação adequadas e
serem fáceis de limpar .
Devem ser instalados frigoríficos ou outros meios de conservação de alimentos a baixa tempera
tura .

14 .

Instalações sanitanas

14.1 . Nos navios em que haja uma zona de alojamento, devem ser instalados chuveiros com água corrente
quente e fria, lavatórios e retretes, convenientemente equipados e instalados e os respectivos locais
devem ser bem ventilados .
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14,2. Cada trabalhador deve dispor de um local onde possa guardar o seu vestuário.
15 .

Primeiros socorros

Todos os navios devem estar apetrechados com material de primeiros socorros conforme com as
exigências do anexo II da Directiva 92/29/CEE,
16.

Escadas e pranchas de embarque

O navio deve dispor de uma escada de portaló, de uma prancha de embarque ou de outro
dispositivo semelhante que permita um acesso a bordo apropriado e seguro.
17.

Ruído

Devem ser tomadas todas as medidas técnicas adequadas para que o nível sonoro nas zonas de
trabalho e de alojamento seja reduzido tanto quanto possível, tendo em conta as dimensões do
navio.
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ANEXO II

PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E DE SAÚDE PARA OS NAVIOS DE PESCA
EXISTENTES

[artigo 5° e n° 1 , alínea a ), do artigo 7"]
Observação preliminar

As obrigações previstas no presente anexo são aplicáveis na medida em que as características estruturais do
navio de pesca existente o tornem praticável, sempre que as características do local de trabalho ou da
actividade, as circunstâncias ou os riscos o exijam a bordo do navio de pesca existente.

1.

Navegabilidade e estabilidade

1.1 .

O navio deve ser mantido em boas condições de navegabilidade e dotado de equipamento adequado
que corresponda ao serviço a que se destina e à sua utilização.

1.2.

As informações sobre as condições de estabilidade do navio devem ser acessíveis ao pessoal de
quarto quando estiverem disponíveis a bordo.

1.3 .

O navio deve ter e conservar uma estabilidade suficiente, em estado intacto, para as condições de
serviço previstas .

O comandante deve tomar as medidas preventivas necessárias para manter no navio uma estabili
dade suficiente .

As instruções relativas às condições de estabilidade do navio devem ser rigorosamente respeitadas.
2.

Instalação mecância e eléctrica

2.1 .

A instalação eléctrica deve ser concebida e realizada de forma a não comportar riscos e a garantir:

— a protecção da tripulação e do navio contra os riscos associados à electricidade,
— o bom funcionamento, sem recurso a uma fonte de energia eléctrica de emergência de todos os
equipamentos necessários para manter o navio em condições normais de operacionalidade e
habitabilidade,
— o funcionamento, nas diversas situações de emergência, dos aparelhos eléctricos essenciais à
segurança .

2.2.

Deve existir uma fonte de energia eléctrica de emergência .

Excepto nos navios abertos, essa fonte deverá estar localizada fora da casa das máquinas, e ser
sempre concebida de forma a assegurar, em caso de incêndio ou avaria da instalação eléctrica
principal, o funcionamento simultâneo, durante pelo menos três horas:
— do sistema de comunicação interna, dos sistemas de detecção de incêndio e dos sinais necessários
em caso de emergência,

— dos faróis de navegação e da iluminação de emergência,
— do sistema de radiocomunicação,
— da bomba eléctrica de incêndio de emergência , caso exista.
No caso de a fonte de energia eléctrica de emergência ser uma bateria de acumuladores e se verificar
uma avaria da fonte de energia eléctrica principal, essa bateria manter-se-á ligada automaticamente
ao quadro de distribuição de energia eléctrica de emergência e deverá assegurar a alimentação
ininterrupta durante três horas dos equipamentos referidos no primeiro, segundo e terceiro
travessões do segundo parágrafo.

O quadro principal de distribuição de electricidade e o quadro de emergência deverão, na medida do
possível, ser instalados de forma a que não possam ficar expostos simultaneamente à água ou ao
fogo .
2.3 .

Os quadros eléctricos devem estar claramente sinalizados; as caixas de fusíveis e os alvéolos devem
ser verificados periodicamente para assegurar que os fusíveis utilizados têm a amperagem
adequada.
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2.4.

Os compartimentos de armazenagem das baterias eléctricas devem ser correctamente ventilados.

2.5.

O equipamento de apoio electrónico à navegação tem de ser testado frequentemente e mantido em
bom estado de funcionamento.

2.6.

Todos os aparelhos de elevação utilizados devem ser testados e examinados regularmente.

2.7.

Todos os aparelhos de tracção ou de elevação e outros do mesmo tipo devem ser mantidos em bom
estado de funcionamento.

2.8 .

Quando existirem a bordo instalações de refrigeração e sistemas de ar comprimido, é necessário
mantê-los em bom estado e examiná-los periodicamente.

2.9.

Os aparelhos de cozinha ou de uso . doméstico a gás pesado só devem ser utilizados em locais bem

ventilados, sendo necessário tomar disposições para evitar acumulações perigosas de gás.
As botijas que contenham gases inflamáveis ou outros gases perigosos devem ter uma indicação que
especifique claramente o respectivo conteúdo e ser armazenadas no convés ao ar livre.

As válvulas, os reguladores de pressão e os tubos que partam das botijas devem estar protegidos
contra eventuais danos .

3.

Equipamento de radiocomunicação

O equipamento de radiocomunicação deve permitir entrar em contacto a qualquer momento com
pelo menos uma estação costeira ou terrestre costeira, tendo em conta as condições normais de
propagação das ondas radioeléctricas.
4.

Vias e saídas de emergência

4.1 .

As vias e saídas que podem ser utilizadas como vias e saídas de emergência devem estar sempre
desimpedidas e ser facilmente acessíveis, conduzindo o mais directamente possível ao convés ou a
uma zona de segurança e daí a uma embarcação de salvamento, de modo a que os trabalhadores
possam evacuar as zonas de trabalho ou de alojamento rapidamente e com toda a segurança.

4.2.

O número, a distribuição e as dimensões das vias e saídas que podem ser utilizadas como vias e
saídas de emergência devem estar adaptadas à utilização, ao equipamento e às dimensões das zonas
de trabalho e alojamento, bem como ao número máximo de pessoas que possam encontrar-se nesses
locais .

As saídas que podem ser utilizadas como saídas de emergência e que se encontram fechadas devem
poder ser abertas fácil e imediatamente por qualquer trabalhador ou por equipas de salvamento em
caso de emergência .

4.3.

As vias e saídas de emergência devem ser sinalizadas de acordo com as disposições nacionais que
transpõem a Directiva 92/58/CEE.

Essa sinalização deve ser afixada em locais apropriados e ser duradoura.

4.4.

As vias, os meios de evacuação e as saídas de emergência que necessitem de iluminação devem estar
equipados com uma iluminação de emergência de intensidade suficiente, para o caso de avaria do
sistema de iluminação .

5.

Detecção e combate a incêndios

5.1 .

Consoante as dimensões e a utilização do navio, os equipamentos nele existentes, as propriedades
físicas e químicas das substâncias nele presentes e o número máximo de pessoas que nele possam
encontrar-se, as zonas de alojamento, as zonas de trabalho fechadas, incluindo a casa das máquinas
e, se necessário, o porão do peixe, devem ser apetrechados com equipamento apropriado de combate
a incêndios e, na medida do necessário, com detectores de incêndio e sistemas de alarme.

( I ) JO n? L 245 de 26 . 8 . 1992, p, 23 .
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O equipamento de combate a incêndios deve ser permanentemente conservado no local reservado
para o efeito e mantido em bom estado de funcionamento e de disponibilidade para uso imediato.

Os trabalhadores devem conhecer bem a localização do equipamento de combate a incêndios, bem
como o seu modo de funcionamento e a sua utilização.
A existência dos extintores e dos outros equipamentos portáteis de combate a incêndios deve ser
controlada antes do aparelhamento do navio.
5.3 .

Os dispositivos de accionamento manual para combate a incêndios devem ser de fácil acesso e
manejo, devendo ser sinalizados de acordo com as disposições nacionais que transpõem a Directiva
92/58/CEE.

A sinalização deve ser afixada em locais apropriados e ser duradoura.

5.4.

Os sistemas de detecção e de alarme contra incêndios devem ser testados periodicamente e mantidos
em boas condições.

5.5.

Devem-se efectuar periodicamente exercícios de combate a incêndios.

6.

Ventilação das zonas de trabalho fechadas

Nas zonas de trabalho fechadas, deve ser garantida uma quantidade suficiente de ar puro, atendendo
aos métodos de trabalho aplicados e aos condicionalismos físicos impostos aos trabalhadores.
Se for utilizada uma instalação de ventilação mecância, esta deve ser mantida em bom estado de
funcionamento .

7.

Temperatura ambiente

7.1 .

Durante o tempo de trabalho, a temperatura nas zonas de trabalho deve ser adequada ao organismo
humano, tendo em conta os métodos de trabalho aplicados e os condicionalismos físicos impostos
aos trabalhadores e as condições meteorológicas verificadas ou susceptíveis de se verificar na região
em que o navio opera.

7.2,

A temperatura nas zonas de alojamento, nas instalações sanitárias, nas cantinas e nas instalações
destinadas a primeiros socorros, caso existam, deve estar de acordo com os fins específicos desses
locais.

8.

Iluminação natural e artificial das zonas de trabalho

8.1 .

Na medida do possível, as zonas de trabalho devem dispor de luz natural suficiente e estar equipadas
com dispositivos que permitam uma iluminação artificial adequada às circunstâncias da pesca, sem
pôr em perigo a segurança e a saúde dos trabalhadores e a navegação de outros navios.

8.2.

Os dispositivos de iluminação dos locais de trabalho, das escadas e dos corredores devem ser

colocados de modo a que o tipo de iluminação previsto não represente qualquer risco de acidente
para os trabalhadores, nem qualquer entrave à navegação do navio.
8.3.

As zonas de trabalho em que os trabalhadores estejam particularmente expostos a riscos em caso de
avaria da iluminação artificial devem possuir uma iluminação de emergência de intensidade
suficiente.

8.4.

A iluminação de emergência deve ser testada periodicamente e mantida em boás condições de
funcionamento.

9.

Pavimentos, divisórias e tectos

9.1 .

As zonas a que os trabalhadores tenham acesso devem ser não escorregadias ou antiderrapantes ou
estar providas de dispositivos antiqueda, e, na medida do possível, devem-se encontrar livres de
obstáculos.

9.2.

Os espaços onde estejam instalados postos de trabalho devem apresentar, na medida do possível um
isolamento acústico e térmico suficiente, atendendo ao tipo de tarefas neles executadas e à actividade
física dos trabalhadores.
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9.3 ,

As superfícies dos pavimentos, das divisórias e dos tectos devem ser concebidas de forma a poderem
ser limpas ou refeitas, a fim de se obterem condições de higiene adequadas.

10 .

Portas

10.1 . As portas devem poder ser abertas do interior sem qualquer dispositivo especial.
As portas devem poder abrir de ambos os lados quando as zonas de trabalho estiverem a ser
utilizadas.

10.2. As portas, e em especial as portas de correr, sempre que a sua existência não possa ser evitada,
devem funcionar de forma a garantir aos trabalhadores a máxima segurança possível, especialmente
em condições climáticas e de mar adversas .

11.

Vias de cirulação — zonas de perigo

11.1 . Os corredores, os troncos, a parte exterior dos rufos e, de um modo geral, todas as vias de
circulação devem estar equipados com guarda-corpos, corrimãos, cabos vaivém ou outros meios que
garantam a segurança dos trabalhadores nas suas actividades a bordo .
11.2. Se houver risco de que os trabalhadores caiam pelas escotilhas do convés ou de um convés para o
outro, deve existir protecção apropriada, em todos os locais onde tal for possível.

11.3 . Os acessos a locais situados acima do convés, destinados a permitir a utilização ou a manutenção das
instalações, devem ser concebidos de maneira a garantir a segurança dos trabalhadores.
Devem ser instalados guarda-corpos ou outros meios de protecção equivalentes com altura
apropriada para impedir as quedas.
11.4. As bordas falsas e demais dispositivos de protecção de quedas ao mar devem ser mantidos em boas
condições.
Devem ser instalados embornais ou outros dispositivos equivalentes nas bordas falsas para o
escoamento rápido das águas.
11.5. Nos arrastões de popa com rampa, a parte superior desta deve estar equipada com uma porta ou
com qualquer outro meio que permita impedir o acesso, da mesma altura das bordas ' falsas ou
outros meios adjacentes, a fim de proteger os trabalhadores do risco de caírem na rampa.
Esta porta, ou qualquer outro dispositivo, deve ser de fácil abertura e fecho, e âó deve ser aberta
para lançar e içar a rede.

12.

Concepção das zonas de trabalho

12.1 . Na medida do possível, as zonas de trabalho devem permanecer livres, estar protegidas do mar e
fornecer uma protecção adequada aos trabalhadores contra as quedas a bordo ou ao mar.

As zonas de processamento das capturas devem ser suficientemente espaçosas, tanto em altura como
em superfície.

12.2. Sempre que o comando das máquinas seja feito a partir da casa das máquinas, deve ser efectuado
num local separado, isolado acústica e termicamente da casa das máquinas e com acesso indepen
dente .

A ponte de comando é considerada como um local que satisfaz os requisitos previstos no primeiro
parágrafo.
12.3. Os comandos dos aparelhos de tracção devem ser instalados numa área suficientemente espaçosa
para permitir aos operadores trabalharem sem impedimentos.
Os equipamentos de tracção devem ainda estar apetrechados com dispositivos de segurança
apropriados às situações de emergência, incluindo dispositivos de paragem de emergência.
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12.4. O operador dos comandos dos aparelhos de tracção deve ter uma visão adequada dos referidos
aparelhos e dos trabalhadores em serviço.
Se os comandos dos aparelhos de tracção forem accionados a partir da ponte, o operador deve ver

perfeitamente os trabalhadores em serviço, quer de forma directa quer através de qualquer outro
meio apropriado.

12.5 . Deve ser utilizado um sistema de comunicação fiável entre a ponte e o convés de trabalho.

12.6 . As operações de pesca c demais tarefas executadas nos convés devem ser efectuadas sob vigilância
constante, devendo proceder-se a um alerta à tripulação sempre que se verificar perigo iminente de
forte ondulação.
12.7. O percurso a nu dos cabos ou correntes e das peças móveis dos aparelhos deve ser reduzido ao
mínimo, mediante a aplicação de dispositivos de protecção.
12.8 . Devem ser instalados dispositivos de controlo para a movimentação de massas e, especialmente nos
arrastões :

— dispositivos para bloquear os moitões das portas de arrasto,
— dispositivos para controlar os movimentos pendulares do saco da rede.
13 .

Zonas de alojamento

13.1 . As zonas de alojamento dos trabalhadores, caso existam, devem ser equipadas de forma a que o
ruído, as vibrações, os efeitos dos movimentos e das acelerações e os cheiros provenientes de outras
zonas sejam minimizados.

As zonas de alojamento devem estar equipadas com iluminação adequada.
13.2. A cozinha e o refeitório, caso existam, devem ter dimensões, iluminação e ventilação adequadas e ser
fáceis de limpar.
Devem ser instalados frigoríficos ou outros meios de conservação de alimentos a baixa tempera
tura .

14 .

Instalações sanitárias

14.1 . Nos navios em que haja uma zona de alojamento, deve-se prever a instalação de retretes, lavatórios
e, se possível, de um chuveiro, e os respectivos locais devem ser bem ventilados.
15 .

Primeiros socorros

Todos os navios devem estar apetrechados com material de primeiros socorros, de acordo com os
requisitos do anexo II da Directiva 92/29/CEE.
16 .

Escadas e pranchas dc embarque.
O navio deve dispor de uma escada de portaló, de uma prancha de embarque ou de outro
dispositivo equivalente que proporcione um acesso a bordo apropriado e seguro.
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ANEXO III

PRESCRIÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA MÍNIMAS RESPEITANTES AO MATERIAL DE
SALVAMENTO E DE SOBREVIVÊNCIA

[n? 1 , alínea d )5 do artigo 7°]
Observação preliminar

As obrigações previstas no presente anexo são aplicáveis a bordo dos navios de pesca sempre que as
características do local de trabalho ou da actividade, as circunstâncias ou os riscos o exijam.
1 . Os navios de pesca devem dispor de meios adequados de salvamento e de sobrevivência, incluindo meios
que permitam retirar os trabalhadores da água e de meios de salvamento via rádio, nomeadamente de
uma radiobaliza de localização de sinistros equipada com um dispositivo de escape hidrostático, tendo
em conta o número de pessoas a bordo e a zona em que o navio exerce a sua actividade.

2. Todos os meios de salvamento e de sobrevivência devem ficar guardados no local destinado para o
efeito, ser mantidos em bom estado de funcionamento c estar sempre prontos a utilizar.
Devem ser verificados pelos trabalhadores antes do aparelhamento do navio e durante a viagem.
3. O material de salvamento e de sobrevivência deve ser inspeccionado regularmente.

4. Devem ser dadas a todos os trabalhadores uma formação e instruções adequadas, na perspectiva de
qualquer situação de emergência.

5. Se o comprimento do navio for superior a 45 metros, ou se o número de tripulantes for de cinco ou
mais trabalhadores, o navio deverá dispor de um manual com instruções claras a seguir por cada
trabalhador em caso de emergência.
6. Efectuar-se-ão mensalmente, no porto e/ou no mar, exercícios de salvamento.

Nestes exercícios deverá ficar comprovado que os trabalhadores têm um domínio perfeito das operações
a realizar para o manuseamento e funcionamento de todos os equipamentos de salvamento e de
sobrevivência aí efectuadas.

Sempre que haja a bordo um rádio portátil, deverá ser dada formação aos trabalhadores sobre a sua
instalação e funcionamento.
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ANEXO IV

PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E DE SAÚDE RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS DE
PROTECÇÃO INDIVIDUAL
[n? 1 , alínea e), do artigo 7?]
Observação preliminar

As obrigações previstas no presente anexo são aplicáveis a bordo dos navios de pesca sempre que as
características do local dc trabalho ou da actividade, as circunstâncias ou os riscos o exijam.
1 . Caso não seja possível, através de meios técnicos de protecção colectiva, eliminar ou limitar suficiente
mente os riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, estes devem dispor de equipamentos de
protecção individual.
2. Os equipamentos de protecção individual utilizados como vestuário ou por cima de uma peça de
vestuário devem ser de cores vivas que contrastem bem com o meio marinho e sejam bem visíveis.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 307/18

13 . 12 . 93

DIRECTIVA 93/104/CE DO CONSELHO

de 23 de Novembro de 1993

relativa a determinados aspectos da organização do tempo de trabalho

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 11 89A,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

gresso dessas condições, nomeadamente no que se
refere à duração e organização do tempo de trabalho
e às formas de trabalho para além do trabalho de
duração indeterminada, tais como o trabalho de dura
ção determinada, o trabalho a tempo parcial, o tra
balho temporário e o trabalho sazonal .

8 . Todos os trabalhadores da Comunidade Europeia
têm direito ao descanso semanal e a férias remunera

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

das cuja duração deve ser aproximada no progresso,
de acordo com as práticas nacionais.

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social ( 3 ),

19 . Todos os trabalhadores devem beneficiar de

condições satisfatórias de protecção da saúde da segu
Considerando que o artigo 118?A do Tratado prevê que
o Conselho adopte, por meio de directiva, as- prescrições
mínimas destinadas a promover a melhoria, nomeada
mente, das condições de trabalho, a fim de assegurar um
melhor nível de protecção da segurança e da saúde dos
trabalhadores;

rança no ambiente de trabalho. Devem ser tomadas

medidas adequadas para prosseguir a harmonização
no progresso das condições existentes neste domí
nio,»;

Considerando que a melhoria da segurança, da higiene e
de saúde dos trabalhadores no trabalho constitui um

Considerando que, nos termos do referido artigo, as
directivas em questão devem evitar impor restrições
administrativas, financeiras e jurídicas contrárias à cria
ção e desenvolvimento de pequenas e médias empresas;
Considerando que o disposto na Directiva 89/391/CEE
do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplica
ção de medidas destinadas a promover a melhoria da
segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho (4),
se aplica plenamente aos domínios abrangidos pela pre
sente directiva, sem prejuízo de disposições mais restriti
vas e/ou específicas contidas nesta última;

Considerando que a Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, adoptada pelos
chefes de Estado ou de Governo de onze Estados

-membros na reunião do Conselho Europeu de Estras
burgo de 9 de Dezembro de 1989, declara, nomeada
mente no primeiro parágrafo do ponto 7, no ponto 8 e
no primeiro parágrafo do ponto 19, que:
« 7. A concretização do mercado interno deve condu
zir a uma melhoria das condições de vida e de
trabalho dos trabalhadores na Comunidade Europeia.
Este processo efectur-se-á pela aproximação no pro

objectivo que não se pode subordinar a considerações de
ordem puramente económica;
Considerando que a presente directiva constitui um ele
mento concreto no âmbito da realização da dimensão
social do mercado interno;

Considerando que a adopção de prescrições mínimas em
matéria de organização do tempo de trabalho é susceptí
vel de melhorar as condições de trabalho dos trabalhado
res na Comunidade;

Considerando que, para que sejam garantidas a segu
rança e a saúde dos trabalhadores da Comunidade, estes
devem beneficiar de períodos mínimos de descanso —
diários, semanais e anuais — e de períodos de pausa
adequados; que, assim sendo, é conveniente prever igual
mente um limite máximo para o horário de trabalho
semanal;

Considerando que é conveniente ter em conta os princí
pios da Organização Internacional do Trabalho em maté
ria de organização do tempo de trabalho, incluindo os
relativos ao trabalho nocturno;

O ) JO n? C 254 de 9. 10. 1990, p. 4.

(2 ) JO n9 C 72 de 18 . 3. 1991 , p. 95 e decisão de 27 de
Outubro de 1993 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
( 3 ) JO n? C 60 de 8 . 3 . 1991 , p. 26 ,
(«) JO n? L 183 de 29. 6. 1989, p. 1 .

Considerando que, no que respeita ao período de des
canso semanal, convém ter devidamente em conta a

diversidade dos factores culturais, étnicos, religiosos e
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outros que prevalecem nos diferentes Estados-membros;
que, em particular, incumbe em última análise a cada
Estado-membro decidir se o domingo deve estar incluído
no descanso semanal e, no caso afirmativo, em que

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

SECÇÃO I

medida;

ÂMBITO DE APLICAÇÃO — DEFINIÇÕES

Considerando que estudos efectuados demonstraram que,
durante a noite, o organismo humano é mais sensível às
perturbações ambientais e a certas formas penosas de
organização do trabalho e que a prestação de longos
períodos de trabalho nocturno é prejudicial para a saúde
dos trabalhadores e pode ameaçar a sua segurança no
trabalho;

N9 L 307/19

Artigo V

Objecto e âmbito de aplicação
1 . A presente directiva estabelece prescrições mínimas de
segurança e de saúde em matéria de organização do
tempo de trabalho .

Considerando que se deve limitar a duração do trabalho
nocturno, incluindo as horas extraordinárias, e prever
que, quando recorra regularmente ao trabalho nocturno,
a entidade patronal deve informar do facto as autorida
des competentes, a pedido destas;

Considerando que importa que os trabalhadores noctur
nos beneficiem de um exame gratuito destinado a avaliar
o seu estado de saúde antes da respectiva colocação e em
seguida a intervalos regulares, e que, se sofrerem de
problemas de saúde, sejam transferidos, na medida do
possível, para um trabalho diurno que estejam aptos a
desempenhar;
Considerando que a situação dos trabalhadores noctur
nos e dos trabalhadores por turnos exige que o nível de
protecção de que gozam em matéria de segurança e de
saúde seja compatível com a natureza das suas tarefas e
que os serviços e meios de protecção e de prevenção
estejam organizados e funcionem de forma eficaz;

Considerando que as modalidades de trabalho podem ter
efeitos prejudiciais para a segurança e a saúde dos
trabalhadores; que a organização do trabalho segundo
um certo ritmo deve atender ao princípio geral da adap
tação do trabalho ao homem;

2 . A presente directiva aplica -se :
a ) Aos períodos mínimos de descanso diário, semanal e
anual, bem como aos períodos de pausa e à duração
máxima do trabalho semanal;
e

b ) A certos aspectos do trabalho nocturno, do trabalho
por turnos e do ritmo de trabalho.
3 . A presente directiva é aplicável a todos os sectores de
actividade, privados ou públicos, na acepção do artigo 2?
da Directiva 89/391/CEE, sem prejuízo do disposto no
artigo 17? da presente directiva, com excepção dos trans
portes aéreos, ferroviários, rodoviários, marítimos, da
navegação interna, da pesca marítima e de outras activi
dades no mar, bem como das actividades dos médicos em
formação.

4 . O disposto na Directiva 89/391/CEE é integralmente
aplicável às áreas referidas no n9 2, sem prejuízo de
disposições mais restritivas e/ou específicas contidas na
presente directiva .
Artigo 2o-

Definições
Considerando que, dada a natureza específica do tra
balho, pode ser necessário tomar medidas separadas no
que respeita à organização do tempo de trabalho em
determinados sectores ou actividades excluídos do âmbito

de aplicação da presente directiva;

Considerando que em face das questões susceptíveis de
serem originadas pela organização do tempo de trabalho,
se afigura oportuno prever uma certa flexibilidade na
aplicação de determinadas disposições da presente direc
tiva, assegurando ao mesmo tempo a observância dos
princípios da protecção da segurança e da saúde dos
trabalhadores;

Considerando que é conveniente prever que certas dispo
sições da presente directiva possam ser objecto de derro
gações a pôr em prática pelos Estados-membros ou pelos
parceiros sociais, consoante o caso; que, regra geral , em
caso de derrogação, devem ser concedidos aos trabalha
dores em causa períodos equivalentes de descanso com
pensatório;

Para efeitos do disposto na presente directiva, entende-se
por:

1 . Tempo de trabalho: qualquer período durante o qual
o trabalhador está a trabalhar ou se encontra à

disposição da entidade patronal e no exercício da sua
actividade ou das suas funções, de acordo com a
legislação e/ou a prática nacional;

2 . Período de descanso: qualquer período que não seja
tempo de trabalho;
3 . Período nocturno: qualquer período de pelo menos
sete horas, tal como definido na legislação nacional e
que inclua sempre o intervalo entre as vinte e quatro
horas e as cinco horas;
4.

Trabalhador nocturno:

a ) Por um lado, qualquer trabalhador que execute
durante o período nocturno pelo menos três horas
do seu tempo de trabalho diário executadas nor
malmente;
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b ) Por outro lado, qualquer trabalhador susceptível
de realizar durante o período nocturno uma certa
parte do seu tempo de trabalho anual, definida
segundo o critério do Estado-membro em causa :
i) pela legislação nacional, após consulta aos
parceiros sociais

ininterrupto de vinte e quatro horas às quais se adicio
nam as onze horas, de descanso diário previstas no artigo
39

O período mínimo de descanso referido no primeiro
parágrafo inclui, em princípio, o domingo.

ou

ii ) por convenções colectivas ou acordos celebra
dos entre parceiros sociais a nível nacional ou
regional;

Caso condições objectivas, técnicas ou de organização do
trabalho o justifiquem, pode ser adoptado um período
mínimo de descanso de vinte e quatro horas.

5 . Trabalho por turnos; qualquer modo de organização
do trabalho em equipa em que os trabalhadores
ocupem sucessivamente os mesmos postos de tra
balho, a um determinado ritmo, incluindo o ritmo
rotativo, e que pode ser de tipo contínuo ou descontí
nuo, o que implica que os trabalhadores executem o

Artigo 6°

Duração máxima do trabalho semanal

trabalho a horas diferentes no decurso de um dado

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

período de dias ou semanas;

para que, em função dos imperativos de protecção da
segurança e da saúde dos trabalhadores:

6 . Trabalhador por turnos; qualquer trabalhador cujo
horário de trabalho se enquadre no âmbito do tra
balho por turnos.

SECÇÃO II
PERÍODOS MÍNIMOS DE DESCANSO — OUTROS

1 . A duração semanal do trabalho seja limitado através
de disposições legislativas, regulamentares ou adminis
trativas ou de convenções colectivas ou acordos cele
brados entre parceiros sociais;
2. A duração média do trabalho em cada período de sete
dias não exceda quarente e oito horas, incluindo as
horas extraordinárias, em cada período de sete dias.

ASPECTOS

Artigo 7°
Artigo 3
Férias anuais

Descanso diário

1 . Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que todos os trabalhadores beneficiem de um perío
do mínimo de descanso de onze horas consecutivas por
cada período de vinte e quatro horas.
Artigo 4

para que todos os trabalhadores beneficiem de férias
anuais remuneradas de pelo menos quatro semanas, de
acordo com as condições de obtenção e de concessão
previstas nas legislações e/ou práticas nacionais.

2. O período mínimo de férias anuais remuneradas não
pode ser substituído por retribuição financeira, excepto
nos casos de cessação da relação de trabalho.

Pausas

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que, no caso de o período de trabalho diário ser
superior a seis horas, todos os trabalhadores beneficiem
de pausas, cujas modalidades, nomeadamente duração e
condições de concessão, serão fixadas por convenções
colectivas ou acordos celebrados entre parceiros sociais
ou, na sua falta, pela legislação nacional.

SECÇÃO III
TRABALHO NOCTURNO — TRABALHO POR TURNOS —
RITMO DE TRABALHO

Artigo 8?

Duração do trabalho nocturno

Artigo 5 '
Descanso semanal

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
para que :

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

1 . O tempo de trabalho normal dos trabalhadores noc

para que todos os trabalhadores beneficiem, por cada
período de sete dias, de um período mínimo de descanso

turnos não ultrapasse oito horas, em média, por cada
período de vinte e quatro horas;
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2 . Os trabalhadores nocturnos cuja trabalho implique
riscos especiais ou uma tensão física ou mental signifi
cativa não trabalhem mais de oito horas num período
de vinte e quatro horas durante o qual executem
trabalho nocturno .
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Artigo 12"

Protecção em matéria de segurança e de saúde
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

Para efeitos do presente ponto, o trabalho que impli
que riscos especiais ou uma tensão física ou mental
significativa deve ser definido pelas legislações e/ou
práticas nacionais ou por convenções colectivas ou
acordos celebrados entre parceiros sociais, atendendo
aos efeitos e riscos inerentes ao trabalho nocturno.

Artigo 9 .

Avaliação do estado de saúde e transferência dos
trabalhadores nocturnos para um trabalho diurno

para que:

1 . Os trabalhadores nocturnos e os trabalhadores por
turnos beneficiem de um nível de protecção em maté
ria de segurança e de saúde adequado à natureza do
trabalho que excercem;

2. Os serviços ou meios adequados de protecção e
prevenção em matéria de segurança e de saúde dos
trabalhadores nocturnos e dos trabalhadores por tur
nos sejam equivalentes aos que são aplicáveis aos
restantes trabalhadores e se encontrem disponíveis a
qualquer momento.

1 . Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

Artigo 13°

para que ;

a ) Os trabalhadores nocturnos, antes da sua colocação e,
seguidamente, a intervalos regulares, beneficiem de
um exame gratuito destinado a avaliar o seu estado
de saúde;

b ) Os trabalhadores nocturnos que sofram de problemas
de saúde que se reconhecidos como estando relaciona
dos com o facto de esses trabalhadores executarem

um trabalho nocturno, sejam transferidos, sempre que
possível, para um trabalho diurno que estejam aptos a
desempenhar.

Ritmo de trabalho
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que as entidades patronais que pretendam organizar
o trabalho segundo um certo ritmo tenham em conta o
princípio geral da adaptação do trabalho ao homem, com
vista, nomeadamente, a atenuar o trabalho monótono e o
trabalho cadenciado em função do tipo de actividade e
das exigências em matéria de segurança e de saúde, em
especial no que se refere às pausas durante o tempo de
trabalho.

2 . O exame de saúde gratuito a que se refere a alínea a )
do n? 1 deve respeitar o sigilo médico.

SECÇÃO IV

3 . O exame de saúde gratuito a que se refere a alinea a )
do n? 1 pode ser efectuado no âmbito de um sistema

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

nacional de saúde .

Artigo 149
Artigo 10

Garantias relativas ao trabalho em período nocturno
Os Estados-membros podem sujeitar o trabalho execu
tado por determinadas categorias de trabalhadores noc
turnos a cartas garantias, em condições fixadas pelas
legislações e/ou práticas nacionais, no caso de trabalhado
res que corram riscos de segurança ou de saúde relaciona
dos com o trabalho durante o período nocturno.

Disposições comunitárias mais específicas
O disposto na presente directiva não se aplica na medida
em que existam outros instrumentos comunitários que
contenham disposições mais específicas na matéria, res
peitantes a determinadas ocupações ou actividades profis
sionais.

Artigo 15"

Disposições mais favoráveis

Artigo li '

mente a trabalhadores nocturnos informem desse facto as

A presente directiva não impede os Estados-membros de
aplicarem ou introduzirem disposições legislativas, regula
mentares ou administrativas mais favoráveis à protecção
da segurança e da saúde dos trabalhadores, ou de promo
verem ou permitirem a aplicação de convenções colectivas
ou acordos celebrados entre parceiros sociais mais favo
ráveis à protecção da segurança e da saúde dos trabalha

autoridades competentes, a pedido destas.

dores .

Informação em caso de recurso regular a trabalhadores
nocturnos

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que as entidades patronais que recorrem regular
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de residência do trabalhador ou por um afasta

Artigo 16"

mento entre diferentes locais de trabalho do

trabalhador;

Períodos de referência

b ) No caso de actividades de guarda, de vigilância
e de permanência caracterizada pela necessidade
de assegurar a protecção de pessoas e bens,
nomeadamente quando se trate de guardas e
porteiros ou de empresas de segurança;
c ) No caso de actividades caracterizadas pela
necessidade de assegurar a continuidade do ser
viço ou da produção, nomeadamente quando se

Os Estados-membros podem prever:
1 . Para efeitos de aplicação do artigo 5? ( descanso
semanal), um período de referência não superior a
catorze dias;

2 . Para efeitos de aplicação do artigo 69 ( duração máxi
ma do trabalho semanal ), um período de referência
não superior a quatro meses.

trate :

Os períodos de férias anuais remuneradas, atribuídos
nos termos do artigo 79, e os períodos de ausência
por doença não serão tomados em consideração ou
serão considerados neutros para cálculo da média;

i)

3 . Para efeitos de aplicação do artigo 8? (duração do
trabalho nocturno ), um período de referência definido
após consulta aos parceiros sociais ou por convenções

ii )

aeroportos,

iii ) de serviços de imprensa, rádio, televisão,
produção cinematográfica, correios ou tele
comunicações, ambulância, sapadores
-bombeiros ou protecção civil ,
iv) de serviços de produção, de transmissão e
de distribuição de gás, água ou electrici
dade, de serviços de recolha de lixo ou de
instalações de incineração,
v) de indústrias em que o processo de tra
balho não possa ser interrompido por

colectivas ou acordos celebrados a nível nacional ou

regional entre parceiros sociais .
Se o período mínimo de descanso semanal de vinte e
quatro horas exigido no artigo 59 coincidir com o
período de referência, não será tomado em considera
ção para o cálculo da média .
Artigo 17'-

razões técnicas,

Derrogações

vi ) de actividades de investigação e desenvolvi
mento,

1 . Respeitando dos princípios gerais de protecção da
segurança e da saúde dos trabalhadores, os Estados
-membros podem estabelecer derrogações aos artigos 3*?,
49, 59, 69, 89 e 169, sempre que, em virtude das caracte
rísticas especiais da actividade exercida, a duração do
tempo de trabalho não seja medida e/ou pré-determinada
ou possa ser determinada pelos próprios trabalhadores e,
nomeadamente, quando se trate:
a ) De quadros dirigentes ou de outras pessoas que
tenham poder de decisão autónomo;

vii ) da agricultura;
d ) Em caso de acréscimo previsível de actividade,
nomeadamente

2.2.

2.1 . Aos artigos 39, 49, 59 89 e 169;

a) No caso de actividades caracterizadas por um
afastamento entre o local de trabalho e o local

no turismo

Aos artigos 39, 49, 59, 89 e 169;

iminente;

2.3 .

não seja possível, por razões objectivas, a concessão de
períodos equivalentes de descanso compensatório seja
concedida aos trabalhadores em causa uma protecção
adequada:

ii )

a ) Nas circunstâncias previstas no n9 4 do artigo
59 da Directiva 89/391/CEE;
b ) Em caso de acidente ou de risco de acidente

c) De trabalhadores do domínio litúrgico, das igrejas e
das comunidades religiosas.

compensatório ou que, nos casos excepcionais em que

na agricultura,
ou

ou

lhadores em causa períodos equivalentes de descanso

i)

iii ) nos serviços postais;

b) De mão-de-obra de familiares

2. Podem ser previstas derrogações por via legislativa,
regulamentar ou administrativa , ou ainda por via de
convenções colectivas ou de acordos celebrados entre
parceiros sociais, desde que sejam concedidos aos traba

de serviços ligados à recepção, tratamento
e/ou cuidados dispensados em hospitais ou
estabelecimentos semelhantes, instituições
residenciais e prisões;
de pessoas que trabalhem em portos ou

Aos artigos 39 e 59:

a ) No caso de actividades de trabalho por turnos,
sempre que o trabalhador mude de equipa e
não possa beneficiar de períodos de descanso
diário e/ou semanal entre o fim da sua activi

dade numa equipa e o início da sua participa
ção na seguinte;

b ) No caso de actividades caracterizadas por
períodos de trabalho fraccionados ao longo do
dia, nomeadamente do pessoal dos serviços de
limpeza .

3 . Pode-se derrogar ao disposto nos artigos 39, 49, 59,
89 e 169 por meio de convenções colectivas ou de acordos
celebrados entre parceiros sociais a nível nacional ou
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regional ou, nos termos das regras fixadas por estes
parceiros sociais, através de convenções colectivas ou
acordos celebrados entre parceiros sociais a um nível
inferior.

Os Estados-membros em que, juridicamente, não exista
um sistema que garanta a celebração de convenções
colectivas ou de acordos celebrados entre parceiros
sociais a nível nacional ou regional, nas matérias abrangi
das pela presente directiva, ou os Estados-membros em
que exista uma estrutura legislativa específica para o
efeito e nos limites da mesma podem, nos termos das
legislações e/ou práticas nacionais, autorizar derrogações
aos artigos 3°, 4?, 5?, 8? e 16", por meio de convenções
colectivas ou de acordos celebrados entre parceiros
sociais ao nível colectivo adequado.
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necessárias para dar cumprimento à presente
directiva, o mais tardar em 23 de Novembro de
1996, ou providenciarão, o mais tardar até essa
data, para que os parceiros sociais apliquem as
disposições necessárias, por via de acordo,
devendo os Estados-membros tomar todas as

medidas adequadas para, em qualquer momento,
garantir os resultados impostos pela presente
directiva .

b ) i ) Todavia, um Estado-membro tem a possibili
dade de não aplicar o artigo 6° respeitando
embora os princípios gerais de protecção da
segurança e da saúde dos trabalhadores e
desde que tome as medidas necessárias para
assegurar que :

adequada .

— nenhuma entidade patronal exija a um
trabalhador que trabalhe mais de quarenta
o oito horas durante um período de sete
dias, calculado como médio do período de
referência mencionado no ponto 2 do
artigo 169, a menos que tenha obtido o
acordo do trabalhador para efectuar esse
trabalho,

Os Estados-membros podem prever regras destinadas:

— nenhum trabalhador possa ser prejudicado
pelo facto de não estar disposto a aceder a

As derrogações previstas no primeiro e segundo pará
grafos só serão permitidas desde que sejam concedidos
aos trabalhadores em causa períodos equivalentes de
descanso compensatório ou que, nos casos excepcionais
em que não seja possível, por razões objectivas, a conces
são destes períodos de descanso compensatório, seja
concedida aos trabalhadores em causa uma protecção

— à aplicação do presente número pelos parceiros
sociais, e

— ao alargamento das disposições das convenções colec
tivas ou dos acordos celebrados nos termos do pre
sente número a outros trabalhadores, de acordo com
as legislações e/ou práticas nacionais.
4 . A faculdade de aplicar derrogações ao ponto 2 do
artigo 16?, prevista nos pontos 2.1 e 2.2 do n? 2 e no
n? 3 do presente artigo, não pode ter como efeito a
fixação de um período de referência que ultrapasse seis
meses .

Todavia, os Estados-membros têm a possibilidade, desde
que respeitem os princípios gerais de protecção das
segurança e da saúde dos trabalhadores, de permitir que,
por razões objectivas, técnicas ou de organização do
trabalho, as convenções colectivas ou acordos celebrados
entre parceiros sociais fixem períodos de referência que
não ultrapassem em caso algum doze meses.
Antes de terminar um período de sete anos a contar da
data prevista no n? 1 , alínea a), do artigo 18?, o
Conselho, com base numa proposta da Comissão acom
panhada de um relatório de avaliação, reverá o disposto
no presente número e decidirá sobre o seguimento a
dar-lhe .

Artigo 18?

Disposições finais
1 . a ) Os Estados-membros porão em vigor as disposi
ções legislativas, regulamentares e administrativas

efectuar esse trabalho,

— a entidade patronal disponha de registos
actualizados de todos os trabalhadores que
efectuem esse trabalho,

— os registos sejam postos à disposição das
autoridades competentes, que podem proi
bir ou restringir, por razões de segurança
e/ou de saúde dos trabalhadores, a possibi
lidade de ultrapassar o período máximo
semanal de trabalho,

— a entidade patronal, a pedido das autorida
des competentes, forneça às mesmas infor
mações sobre as anuências dos trabalhado
res no sentido de efectuarem um trabalho

que ultrapasse quarenta e oito horas
durante um período de sete dias, calculado
como média do período de referência men
cionado no ponto 2 do artigo 16?
Antes de terminar um período de sete anos a
contar da data prevista na alínea a ), o
Conselho, com base numa proposta da Comis
são acompanhada de um relatório de avalia
ção, reverá o disposto na presente subalínea i)
e decidirá sobre o seguimento a dar-lhe.
ii ) Do mesmo modo, os Estados-membros têm a
possibilidade, no que respeita à aplicação do
artigo 7?, de utilizar um período de transição
máximo de três anos a contar da data prevista
na alínea a ), desde que, durante esse período
de transição:
— todos os trabalhadores beneficiem de férias

anuais remuneradas de três semanas, em
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conformidade com as condições de obten
ção e de concessão previstas nas legislações
e/ou práticas nacionais,
e

— o período de três semanas de férias anuais
remuneradas não possa ser substituído por
qualquer retribuição financeira, excepto
nos casos de cessação da relação de tra
balho .
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5 . De cinco em cinco anos, os Estados-membros apre
sentarão à Comissão um relatório sobre a aplicação
prática do disposto na presente directiva, indicando os
pontos de vista dos parceiros sociais.
A Comissão transmitirá essas informações ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e
ao Comité consultivo para a segurança, a higiene e a
protecção da saúde no local de trabalho.

c ) Os Estados-membros informarão imediatamente
do facto a Comissão.

2. Quando os Estados-membros adoptarem as disposi
ções previstas no n? 1 , estas devem incluir uma referência
à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência
na publicação oficial. As modalidades dessa referência
serão adoptadas pelos Estados-membros.
3 . Sem prejuízo do direito de os Estados-membros
desenvolverem, face à evolução da situação, disposições
legislativas, regulamentares e contratuais diferentes no
domínio do tempo de trabalho, desde que sejam respeita
dos os requisitos mínimos previstos na presente directiva,
a aplicação desta não pode constituir justificação válida
para fazer regredir o nível geral de protecção dos tra
balhadores .
4.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das disposições de direito interno já adoptadas ou
que adoptarem no domínio regido pela presente direc
tiva .

6 . A Comissão apresentará de cinco em cinco anos ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económi
co e Social um relatório sobre a aplicação da presente
directiva, tendo em conta os n"s 1 , 2, 3 , 4 e 5 .

Artigo 1 9'-

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Feito em Bruxelas, em 23 de Novembro de 1993.
Pelo Conselho
O Presidente
M. SMET

