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1. A Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (a seguir designada por 

"Agência"), sedeada em Bilbau, foi criada pelo Regulamento (CE) nº 2062/94 do Conselho

INTRODUÇÃO 

1. É 

seu objetivo recolher e divulgar informações sobre as prioridades nacionais e da União em 

matéria de saúde e segurança no trabalho, apoiar as instâncias nacionais e da União em 

causa na formulação e execução de políticas, bem como informar sobre as medidas de 

prevenção2. 

2. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria 

analíticos, testes diretos das operações e uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de 

supervisão e de controlo da Agência, completados por provas resultantes dos trabalhos de 

outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão.  

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

3. Em conformidade com o disposto no artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), o Tribunal auditou: 

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

a) as contas anuais da Agência, que são constituídas pelas demonstrações financeiras3 e pelos 

relatórios de execução orçamental4

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas. 

 relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2014; 

                                                      

1 JO L 216 de 20.8.1994, p. 1. A última alteração ao regulamento foi efetuada pelo Regulamento 
(CE) nº 1112/2005 do Conselho (JO L 184 de 15.7.2005, p. 5). 

2 O anexo II indica sucintamente as competências e atividades da Agência, sendo apresentado a 
título informativo. 

3 As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados financeiros, a 
demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração da variação da situação líquida, bem como 
uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas. 

4 Os relatórios de execução orçamental incluem a conta de resultados da execução orçamental e 
o seu anexo. 
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Responsabilidade da gestão 

4. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais da Agência 

e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes5

a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais da Agência consiste em conceber, 

executar e manter um sistema de controlo interno relevante para a elaboração e adequada 

apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, devidas a fraudes 

ou erros, selecionar e aplicar políticas contabilísticas adequadas, com base nas regras 

contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão

: 

6

b) a responsabilidade da gestão relativa à legalidade e regularidade das operações subjacentes e à 

conformidade com o princípio da boa gestão financeira consiste em conceber, executar e 

manter um sistema de controlo interno eficaz e eficiente, incluindo uma supervisão e medidas 

adequadas para prevenir irregularidades e fraudes e, se necessário, processos judiciais para 

recuperar fundos pagos ou utilizados indevidamente.  

 e elaborar estimativas contabilísticas 

razoáveis conforme as circunstâncias. O Diretor aprova as contas anuais da Agência após o seu 

contabilista as ter elaborado com base em todas as informações disponíveis e redigido uma 

nota, que acompanha as contas, na qual declara, entre outros aspetos, ter obtido uma garantia 

razoável de que essas contas dão uma imagem verdadeira e fiel da situação financeira da 

Agência em todos os aspetos materialmente relevantes; 

Responsabilidade do auditor 

5. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho7

                                                      

5 Artigos 39º e 50º do Regulamento Delegado (UE) nº 1271/2013 da Comissão (JO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

 uma declaração sobre a fiabilidade das contas anuais, bem como sobre a legalidade e 

regularidade das operações subjacentes. O Tribunal efetua a sua auditoria em conformidade com as 

normas internacionais de auditoria e os códigos deontológicos da IFAC e as Normas Internacionais 

6 As regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão inspiram-se nas Normas 
Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS) emitidas pela Federação Internacional 
de Contabilistas ou, quando pertinente, nas Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS)/Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Conselho das Normas 
Internacionais de Contabilidade. 

7 Artigo 107º do Regulamento (UE) nº 1271/2013. 
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das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI. Estas normas exigem que o Tribunal planeie e 

execute a auditoria de modo a obter uma garantia razoável de que as contas anuais da Agência estão 

isentas de distorções materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares. 

6. A auditoria implica a execução de procedimentos visando obter provas de auditoria relativas 

aos montantes e às informações das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações 

subjacentes. A escolha dos procedimentos depende do juízo profissional do auditor, que se baseia 

numa avaliação dos riscos de as contas conterem distorções materiais e de não conformidade 

significativa das operações subjacentes com os requisitos do quadro jurídico da União Europeia, 

devidas a fraudes ou erros. Ao avaliar estes riscos, o auditor examina os controlos internos aplicáveis 

à elaboração e adequada apresentação das contas, bem como os sistemas de supervisão e de 

controlo utilizados para garantir a legalidade e regularidade das operações subjacentes e concebe 

procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias. A auditoria implica ainda apreciar se as 

políticas contabilísticas são adequadas e as estimativas contabilísticas razoáveis, bem como avaliar a 

apresentação das contas no seu conjunto. Na elaboração do presente relatório e declaração de 

fiabilidade, o Tribunal teve em consideração o trabalho de auditoria realizado pelo auditor externo 

independente sobre as contas da Agência, como estipulado no nº 4 do artigo 208º do Regulamento 

Financeiro da UE8

7. O Tribunal considera que as provas de auditoria obtidas são suficientes e adequadas para 

constituírem uma base da sua declaração de fiabilidade.  

. 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

8. Na opinião do Tribunal, as contas anuais da Agência refletem fielmente, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2014, bem como os 

resultados das suas operações e fluxos de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em 

conformidade com as disposições do seu regulamento financeiro e com as regras contabilísticas 

adotadas pelo contabilista da Comissão. 

                                                      

8 Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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Opinião sobre a legalidade e a regularidade das operações subjacentes às contas 

9. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2014 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e 

regulares.  

10. As observações que se seguem não colocam em questão as opiniões do Tribunal. 

11. O nível global de dotações autorizadas foi de 99%, tal como em 2013. Contudo, o nível 

de dotações autorizadas transitadas para 2015 relativas ao título II (despesas 

administrativas) foi elevado, tendo ascendido a 443 412 euros ou 34% (2013: 601 426 euros 

ou 30%). 

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL 

12. Estas transições referem-se principalmente à aquisição, como planeado, de bens e 

serviços no final do ano relacionados com o arranjo das novas instalações da Agência, com a 

renovação dos contratos anuais na área da informática e com o custo dos serviços de 

auditoria. 

13. Em 2005, entrou em vigor um novo Estatuto dos Funcionários da UE, que estipulava que 

as futuras remunerações dos funcionários recrutados antes de 1 de maio de 2004 não 

deviam ser inferiores às previstas no anterior Estatuto. A auditoria do Tribunal revelou que 

esta disposição não foi respeitada e que, no caso de 1 dos 26 funcionários empregados nessa 

data, deu origem a um pagamento por defeito no montante de 5 300 euros durante o 

período de 2005-2014. A Agência procederá aos pagamentos suplementares do vencimento 

na devida altura. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES 

14. O 

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

anexo I

 

 apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às 

observações do Tribunal relativas ao exercício anterior. 
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O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Milan Martin CVIKL, Membro 

do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 8 de setembro de 2015. 

     Pelo Tribunal de Contas 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

       Presidente 

 



 1 

ADB057233PT04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

Anexo I 

Ano 

Seguimento dado às observações do exercício anterior 

Observações do Tribunal 
Fase da medida corretiva 

(Concluída / Em curso / Pendente / N/A) 

2013 

O nível global de dotações autorizadas foi de 99% contra 95% em 2012. Contudo, o nível de 
dotações autorizadas transitadas para 2014 foi elevado, ascendendo a um montante 
de 601 426 euros (30%) relativos ao Título II (despesas administrativas) e de 3 693 549 euros (46%) 
relativos ao Título III (despesas operacionais). 

N/A 

2013 

No que se refere ao Título II, esta situação resulta da aquisição, como planeado, de bens e serviços 
no final do ano, relacionados com a mudança da Agência para as suas novas instalações e da 
renovação dos contratos anuais na área da informática. No que se refere ao Título III, o elevado 
nível de transições previstas resultou do caráter plurianual dos principais projetos lançados 
em 2013, como o European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER II). 

N/A 
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Anexo II 

Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

(Bilbau) 

Domínios de 
competência da 
União segundo o 
Tratado 

Competências e atividades 

(Artigos 151º e 
153º do Tratado 
sobre o 
Funcionamento 
da União 
Europeia) 

Artigo 151º 

A União e os Estados-Membros […] terão por objetivos a promoção do 
emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, de modo a permitir a 
sua harmonização, assegurando simultaneamente essa melhoria, uma proteção 
social adequada, o diálogo entre parceiros sociais, o desenvolvimento dos 
recursos humanos, tendo em vista um nível de emprego elevado e duradouro, e 
a luta contra as exclusões. 
Artigo 153º 
A fim de realizar os objetivos enunciados no artigo 151º, a União apoiará e 
completará a ação dos Estados-Membros nos seguintes domínios: 
a) melhoria, principalmente, do ambiente de trabalho, a fim de proteger a 
saúde e a segurança dos trabalhadores;  
b) condições de trabalho; 

[...] 
e) informação e consulta dos trabalhadores;  

[...] 
h) integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho, sem prejuízo do 
disposto no artigo 166º;  
i) igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no mercado de 
trabalho e ao tratamento no trabalho;  
j) luta contra a exclusão social; 

[...] 

Competências da 
Agência 
(Regulamento 
(CE) nº 2062/94 
do Conselho) 

Objetivos 
A fim de melhorar o ambiente de trabalho no que se refere à proteção da 
segurança e da saúde dos trabalhadores previsto no Tratado e nas sucessivas 
estratégias e programas de ação relativos à segurança e à saúde no local de 
trabalho, a Agência tem por objetivo fornecer às instâncias da União, aos 
Estados-Membros, aos parceiros sociais e aos intervenientes neste domínio 
informações técnicas, científicas e económicas úteis no domínio da segurança e 
da saúde no trabalho (artigo 2º). 
Atribuições 
− recolher, analisar e divulgar informações sobre as prioridades nacionais e 

da União, bem como sobre a investigação; 
− promover a cooperação e o intercâmbio de informações, incluindo sobre os 

programas de formação; 

− fornecer às instâncias da União e aos Estados-Membros informações 
necessárias à formulação e à execução de políticas, nomeadamente no que 
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diz respeito às repercussões nas pequenas e médias empresas; 
− disponibilizar informações sobre a prevenção; 
− contribuir para o desenvolvimento das estratégias e dos programas de ação 

da União; 
− criar uma rede que inclua pontos focais nacionais. 

Governação Conselho de Direção  
– Um representante do governo por Estado-Membro; 
– um representante das organizações patronais de cada Estado-Membro; 
– um representante das organizações de trabalhadores de cada 

Estado-Membro; 
– três representantes da Comissão; 
– os membros efetivos e suplentes das três primeiras categorias são 

nomeados de entre os membros efetivos e suplentes do Comité Consultivo 
para a Segurança e a Saúde no Local de Trabalho. 

Mesa do Conselho de Direção 
– presidente e três vice-presidentes do Conselho; 
– coordenadores de cada um dos três grupos de interesse; 
– um membro suplementar de cada um dos grupos e da Comissão. 
Diretor  
O Diretor é nomeado pelo Conselho de Direção a partir de uma lista de 
candidatos proposta pela Comissão. 
Comités 
Consulta obrigatória da Comissão Europeia e do Comité Consultivo para a 
Segurança e Saúde no Local de Trabalho sobre o programa de trabalho e o 
orçamento. 
Auditoria externa 
Tribunal de Contas Europeu. 
Autoridade de quitação 
Parlamento Europeu sob recomendação do Conselho. 

Meios colocados 
à disposição da 
Agência em 2014 
(2013) 

Orçamento  
17,3 (17,5) milhões de euros, dos quais: 
– subvenção da União, DG Emprego: 84,1% (86,3%) 
– outras subvenções da União, DG Emprego: 11,6% (9,4%) 
– outras subvenções da União, DG Alargamento: 2,6% (3,2%) 
– outras subvenções da União, DG Cooperação Internacional e 

Desenvolvimento: 1,1% (-,-%) 
– outros: 0,6% (1,0%) 
Efetivos em 31 de dezembro de 2014 
43 (44) lugares previstos no quadro de pessoal, dos quais 40 (42) estavam 
ocupados.  
Outros agentes: 
– peritos nacionais destacados: 0 (0) 
– agentes contratuais: 24 (25 - um dos quais financiado por fundos afetados) 
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– agentes locais: 1 (1) 
Total dos efetivos: 65 (67) 
desempenhando funções: 
– operacionais: 46 (48); 
– administrativas: 10 (10) 
– mistas: 9 (9) 

Atividades e 
serviços 
fornecidos 
em 2014 
(Recolha e 
análise da 
informação) 

Domínio prioritário 1: Antecipar alterações 

O relatório de síntese do workshop de prospetiva, organizado com o Comité de 
Diálogo Social para o setor da eletricidade (realizado em março em Bruxelas) foi 
publicado e promovido em julho de 2014. 

Atividade 1.1: Análise prospetiva dos riscos novos e emergentes para a saúde e 
segurança no trabalho (SST) associados às novas tecnologias nos empregos 
verdes 

A organização de um segundo workshop (em 2015) para o setor dos transportes 
está ainda em fase de discussão com a Unidade B. 1 da DG Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão (DG EMP). 

O estudo exploratório sobre temas da análise prospetiva (promovido em 
setembro) servirá de base para especificar o segundo projeto prospetivo de 
larga escala que terá início em 2015. O relatório sobre os riscos emergentes no 
setor dos cuidados de saúde foi publicado em outubro. 

Atividade 1.2: Análise prospetiva de larga escala 

O projeto sobre os fatores de êxito para integrar os resultados prospetivos na 
elaboração das políticas foi adiado de 2015 para 2016. 
Domínio prioritário 2: Factos e números 

A Agência realizou o trabalho de campo para a segunda edição do inquérito 
(ESENER-2) no conjunto dos 36 países, tendo concluído o conjunto dos dados 
finais. Publicou relatórios técnicos (trabalho metodológico e trabalho no 
terreno, codificação definitiva, ponderação, edição e limpeza dos dados). O 
controlo de qualidade será efetuado no início de 2015. 

Atividade 2.1: Inquérito europeu das empresas sobre os riscos novos e 
emergentes (ESENER) 

A publicação do relatório sobre os primeiros resultados está prevista em 
fevereiro de 2015, seguida de um relatório geral e um relatório de síntese 
(traduzido) no segundo trimestre de 2015.  

O pré-financiamento final da CE foi recebido em maio, em conformidade com 
acordo de delegação. 

Atividade 2.2: Panorâmica da segurança e da saúde no trabalho: trabalhadores 
mais velhos 

O segundo pagamento intermédio foi processado após a entrega dos seguintes 
elementos: exame relativo à SST e ao envelhecimento da mão-de-obra; exame 
relativo à idade e ao sexo; versão final do submódulo do instrumento interativo 
em linha de avaliação dos riscos (OiRA ) para os criadores e exame (final) dos 
instrumentos disponíveis; relatório por país; estudos de caso sobre programas 
de reabilitação; estudos de caso do local de trabalho; projeto de plano de 
análise. 
Em julho foram organizados, em cooperação com os pontos de contacto, 
workshops de debate com os intermediários em alguns Estados-Membros 
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(Finlândia, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, França, Áustria, Alemanha, 
Polónia, Grécia e Reino Unido) para obter os seus pontos de vista e 
experiências. 
Foram enviados aos pontos focais projetos de relatórios finais por país para fins 
de informação e para lhes proporcionar a oportunidade de apresentarem as 
suas observações finais. 
Os resultados preliminares do projeto foram apresentados em vários eventos. 
Prevê-se começar a estabelecer uma ligação entre este projeto e a campanha 
"Local de trabalho saudável 2016-2017", incluindo a visualização de dados da 
Internet. 

Foi organizada uma reunião de lançamento do projeto e foi assinado um 
contrato específico para o módulo de trabalho 1. 

Atividade 2.3: Panorâmica SST: as micro e pequenas empresas 

O módulo de trabalho inclui um exame aprofundado dos dados disponíveis 
pertinentes para a SST nas micro e pequenas empresas na UE. 

Foi realizado em janeiro um workshop sobre os riscos para a reprodução 
associados ao local de trabalho e a respetiva síntese em linha foi publicada em 
maio. Os primeiros resultados foram discutidos com os pontos focais em 
fevereiro e com o grupo consultivo sobre prevenção e investigação em março. 

Atividade 2.4: Panorâmica da SST no trabalho: doenças profissionais 

Está em curso uma revisão do relatório sobre os riscos no local de trabalho para 
a reprodução para ter em consideração os recentes desenvolvimentos políticos 
e as conclusões do workshop. 
Em 2014 foi efetuada a promoção do relatório sobre cancros ligados à atividade 
profissional e da respetiva síntese. 
Em outubro foi realizado um workshop sobre os encargos das doenças, estando 
a síntese do seminário disponível no sítio Internet da Agência. 

Em junho de 2014 foi realizada uma reunião de peritos (a síntese do seminário 
foi publicada em linha) especializados na modelização dos custos de uma SST 
insuficiente. Esta reunião deu um contributo muito útil para o futuro 
desenvolvimento do projeto, o que levou à revisão do calendário: será 
publicado no início de 2015 um concurso relativo a um relatório de síntese 
sobre uma maior saúde e segurança no trabalho, e o estudo de viabilidade 
previsto para finais de 2014 foi cancelado. 

Atividade 2.5: Panorâmica da SST: respetivos custos e benefícios 

Em setembro foi feita a promoção do relatório "The business case for safety 
and health: Cost–benefit analyses of interventions in small and medium-sized 
enterprises" (benefícios da segurança e saúde: análises custos-benefícios de 
intervenções nas pequenas e médias empresas). 
A conferência intitulada "Investing in OSH – how benefits beat the costs" 
(investir em saúde e segurança no trabalho — a forma como os benefícios 
superam os custos) foi organizada pelos pontos focais dos países do Benelux, 
em estreita cooperação com o Ministério dos Assuntos Sociais e do Emprego 
neerlandês, a Agência e o Instituto neerlandês de Investigação Aplicada TNO (a 
síntese do seminário foi publicada em linha). 
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Domínio prioritário 3: Ferramentas de gestão da SST 

Foram publicados 42 Instrumentos OiRA em 2014 (estão previstos outros antes 
do final do ano), o que ultrapassa a meta inicial de 35. Foram assinados cinco 
acordos e organizados 15 eventos. 

Atividade 3.1: Instrumento interativo em linha de avaliação de risco (OiRA) 

Foram celebrados oito contratos de valor reduzido para traduzirem os 
instrumentos OiRA em outras línguas e os adaptarem aos contextos nacionais 
(bem como seis novos contratos antes do final do ano), a fim de incentivar o 
desenvolvimento de instrumentos OiRA a nível nacional. Para informações mais 
pormenorizadas sobre os progressos realizados ver 
http://www.oiraproject.eu/Resources. 

As primeiras discussões sobre o estudo de viabilidade intitulado "Exploring 
practical online OSH tools” tiveram lugar nas reuniões de março e outubro do 
Grupo Consultivo sobre Prevenção e Investigação (PRAG). 

Atividade 3.2: Instrumento de aplicação de soluções de SST 

O seminário sobre este tema realizado em Paris, em outubro, reuniu as 
principais partes interessadas. Além disso, a Agência está a trabalhar sobre o 
conteúdo da nova secção "E-tools" (Ciber-instrumentos) a incluir no seu novo 
sítio Internet. 
Domínio prioritário 4: Ação de sensibilização 

A Campanha "Local de Trabalho Saudável 2012-2013, trabalhar em conjunto na 
prevenção dos riscos" chegou ao seu termo, registando um número sem 
precedentes em termos de apresentação de um vasto leque de iniciativas de 
sensibilização a nível europeu e nacional, bem como de parceiros de campanha 
oficiais e de parceiros nos meios de comunicação. 

Atividade 4.1: Campanha "Local de Trabalho Saudável 2012-2013, trabalhar em 
conjunto na prevenção dos riscos" 

No final de 2013, o IES (Institute for Employment Studies) foi mandatado para 
realizar a avaliação ex post desta campanha. O relatório final, que foi publicado 
em outubro de 2014, inclui dados qualitativos e quantitativos, decorrentes da 
investigação documental, inquéritos em linha, grupos de reflexão, entrevistas 
com os pontos focais, parceiros de campanha e outras partes interessadas 
pertinentes. 
O contrato relativo ao relatório sobre o "Exame do êxito das iniciativas de 
avaliação comparativa de SST" foi assinado no final de agosto de 2014 e o 
trabalho iniciado com um inquérito sobre as iniciativas de avaliação 
comparativa entre parceiros de campanha. 
Atividade 4.2: Campanha "Local de Trabalho Saudável 2014-2015, locais de 
trabalho saudáveis gerem o stress
Esta campanha foi lançada em 7 de abril pelo Comissário da UE para o 
Emprego, os Assuntos Sociais e a Inclusão, László Andor, pelo Vice-ministro 
grego do Trabalho, da Segurança Social e da Previdência, Vasilis Kegkeroglou e 
pela Diretora da Agência, Christa Sedlatschek. No mesmo dia, foi lançado o sítio 
Internet da campanha, com instrumentos e recursos disponíveis em 25 línguas. 

" 

O Pacote de Assistência da Campanha Europeia (ECAP) de 2014, que fornece 
apoio financeiro e logístico à rede de pontos focais nacionais da Agência para 
execução das atividades da campanha a nível nacional, foi implementado com 
sucesso. Durante o ano, os pontos focais realizaram um total de 22 reuniões de 



 6 

ADB057233PT04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

parceria nacionais, 61 seminários de partes interessadas, 15 conferências de 
imprensa, 18 comunicados de imprensa, 5 mesas redondas de jornalistas, 
4 programas de rádio com participação do público e 6 artigos profissionais. 
Entre o material de campanha, foram distribuídos 88 720 artigos com a 
designação da campanha, 476 125 publicações em 25 línguas, bem como 
62 stands de campanha e 15 expositores. Um destaque especial da campanha 
foi igualmente o lançamento do DVD "Napo em... Quando o stress ataca". 
Entre outros produtos e publicações relacionados com a campanha, foi 
disponibilizada em linha, em junho, uma análise de publicações intitulada 
"Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks" (calcular o 
custo do stress e dos riscos psicossociais associados ao trabalho), que trata a 
questão dos encargos financeiros dos riscos psicossociais, a nível individual, 
organizacional e societal. Outro produto essencial elaborado para a campanha 
foi o guia em linha sobre a gestão do stress e os riscos psicossociais. Este guia 
foi disponibilizado em 30 versões nacionais e visa incentivar os responsáveis 
das PME a realizarem uma gestão dos riscos psicossociais baseada nos recursos 
nacionais disponíveis. Além disso, um relatório conjunto da Agência e da 
Eurofound sobre riscos psicossociais foi publicado e promovido num seminário 
de peritos em 16-17 de outubro de 2014. 
A proposta de parceria da campanha "Local de Trabalho Saudável 2014-2015" 
conseguiu recrutar mais de 100 parceiros oficiais de campanha, incluindo 
organizações de trabalhadores e empregadores, empresas multinacionais e 
organizações representativas de um vasto leque de profissões de saúde e 
segurança no trabalho, o que constituiu o maior número de parceiros que 
apoiaram uma única campanha "Local de Trabalho Saudável". Além disso, um 
total de 29 parceiros da comunicação social provenientes de 14 países estão 
atualmente a trabalhar na campanha "Local de Trabalho Saudável 2014-2015". 
O concurso europeu dos prémios de boas práticas foi lançado em 15 de abril. 
Foi elaborado um conjunto de documentos de promoção relativos a este 
prémio para auxiliar os pontos focais e as organizações interessadas na partilha 
de boas práticas, tanto a nível nacional como a nível europeu. 
A campanha foi igualmente apresentada na Conferência da União Europeia 
sobre "Saúde e segurança no trabalho — política de saúde e segurança no 
trabalho no futuro", que decorreu em Atenas, em 16 e 17 de junho de 2014, no 
âmbito da Presidência grega da UE. 
Em 2014, pela primeira vez, a campanha foi apoiada por uma campanha 
integrada nos meios de comunicação social, envolvendo diferentes públicos 
com produtos de campanha desenvolvidos especificamente para os meios de 
comunicação social, como infografias e vídeos. 

O âmbito e os objetivos da campanha foram acordados. Os objetivos são os 
seguintes: 

Atividade 4.3: Campanha "Local de Trabalho Saudável 2016-2017" 

• promover desde o início o trabalho sustentável e o envelhecimento 
saudável e salientar a importância da prevenção ao longo da vida ativa; 

• ajudar os empregadores e os trabalhadores (incluindo as 
microempresas), facultando informações e instrumentos de gestão da 
SST no contexto do envelhecimento da mão de obra; 

• facilitar o intercâmbio de informações e de boas práticas neste 
domínio. 
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A estratégia da campanha foi concluída até ao final do ano. 
Em setembro foi lançado um concurso para o desenvolvimento de um guia em 
linha e está previsto que os trabalhos comecem no início de 2015. 

23 pontos focais responderam à proposta "2014 Awareness Raising Package" 
(programa de sensibilização para 2014). As respetivas atividades incluíram: 
14 projeções de filmes e debates sobre SST, 13 exposições de fotografia sobre 
este tema e a promoção do conjunto de ferramentas Napo para professores em 
dois países. Além disso, foram produzidos e distribuídos no âmbito do 
programa 12 fatos Napo. 

Atividade 4.4: Campanhas de sensibilização 

O consórcio Napo deu início à realização de um novo filme sobre os riscos em 
matéria de SST relacionados com a eletricidade. Foi encomendada uma 
avaliação externa da atividade "Napo dos professores" a um consultor externo, 
tendo o relatório intercalar sido recebido em novembro. Foram distribuídas em 
abril mais de 20 000 cópias do DVD "Napo em.... Não é para rir" às inspeções 
nacionais do trabalho em mais de 20 Estados-Membros para apoiar a 
campanha do Comité dos Altos Responsáveis da Inspeção do Trabalho (CARIT) 
para prevenção de escorregadelas e tropeções. Foi elaborada, traduzida e 
distribuída aos pontos focais interessados uma versão atualizada do folheto 
Napo (atividade incluída na carteira de propostas da Agência). 
A edição de 2014 do Prémio Cinematográfico "Locais de trabalho saudáveis" 
com o DOK de Leipzig foi lançada em abril, com um prazo para apresentação de 
candidaturas até 10 de julho. Foram nomeados oito filmes provenientes de 
países como a França, a Alemanha, a Polónia e a Espanha. O vencedor, 
"Harvest", foi anunciado na cerimónia de entrega dos prémios, em 1 de 
novembro. Foi concluída a legendagem do filme vencedor em 2013 
"C(us)todians" em 13 línguas da UE, tendo este sido totalmente distribuído aos 
pontos focais até ao fim de julho (atividade incluída na carteira de propostas da 
Agência). 
No dia da Europa, 9 de maio, foi instalada uma tenda numa rua de Bilbau para 
promover, conjuntamente, as contribuições efetuadas pelo Europe Direct 
Bizkaia (Comissão Europeia), a União Europeia e a Agência em nome dos 
cidadãos. A participação da Agência com um stand na Feira de Exposições 
(relacionada com o Congresso Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, em 
Frankfurt) de 25 a 28 de agosto foi um sucesso. Os pontos marcantes do evento 
foram, entre outros, o lançamento oficial do sítio colaborativo OSHwiki, a 
campanha "Os locais de trabalho saudáveis gerem o stress" e o instrumento 
OiRA. 
Domínio prioritário 5: Criação de redes de conhecimentos 

Os membros da rede PEROSH convidados para a primeira reunião do Comité 
Científico OSHwiki, organizada em junho, ajudaram a definir a forma como o 
sítio colaborativo OSHwiki pode responder às necessidades da comunidade de 
investigadores e debateram o modo como este pode fornecer à Agência 
orientações sobre questões estratégicas e ser uma fonte potencial de autores e 
leitores. 

Atividade 5.1: Sítio colaborativo OSHwiki 

Foi concluído o plano de comunicação do sítio colaborativo OSHwiki e lançada a 
versão Beta em maio. Foram publicadas notícias no OSHmail, no Twitter e no 
LinkedIn. Foi enviada uma mensagem eletrónica adaptada aos autores 
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acreditados atuais, aos pontos focais, aos grupos consultivos e ao Conselho de 
Administração. 
O sítio colaborativo OSHwiki foi oficialmente lançado em agosto no âmbito do 
XX Congresso Mundial sobre segurança e saúde no trabalho de 2014, em 
Frankfurt, na Alemanha, contando atualmente com mais de 100 autores 
acreditados. 

No que respeita à legislação, os trabalhos incidiram na elaboração da página 
Internet sobre legislação, que está pronta para a migração para o novo sítio 
Internet da Agência (verificação e atualização). 

Atividade 5.2: Outras ações de criação de redes de conhecimentos 

As informações relativas às estratégias nacionais são atualizadas nos artigos da 
OSHwiki (atualização permanente com os contributos provenientes dos pontos 
focais). 
No que se refere às prioridades de investigação, a Agência  elaborou 
documentos de posição e uma lista restrita de prioridades com base no 
relatório publicado em 2013 a fim de influenciar o programa de trabalho 
Horizonte 2020 e o conteúdo dos convites à apresentação de propostas. Será 
realizado em novembro, em Bruxelas, um seminário para debater as tomadas 
de posição e a lista restrita. Participarão no seminário diretores e diretores 
responsáveis pela investigação de importantes institutos de investigação no 
domínio da saúde e segurança no trabalho, bem como organismos de 
financiamento e representantes da Comissão Europeia. 
Domínio prioritário 6: Ligação em rede e comunicação institucional 

A Agência prosseguiu o desenvolvimento das suas redes estratégicas, 
nomeadamente as redes tripartidas da governação (Conselho de Administração 
e Mesa), dos grupos consultivos e das redes europeias. 

Atividade 6.1: Criação de redes estratégicas 

Empenho permanente com os parceiros da rede internacional da Agência e da 
rede de pontos focais, incluindo a promoção da ligação em rede a nível dos 
Estados-Membros. 

Atividade 6.2: Redes operacionais 

O objetivo das atividades consiste em assegurar o compromisso com os 
parceiros sociais a nível nacional nos Estados-Membros. A nível internacional, 
em consonância com a prioridade identificada na comunicação da Comissão 
Europeia de 2014-2020 sobre um quadro estratégico da UE para a saúde e 
segurança no trabalho, a Agência está a trabalhar no sentido de desenvolver 
uma melhor coordenação e articulação com intervenientes de países terceiros, 
organizações internacionais e regionais. 
Foram igualmente desenvolvidas as parcerias em matéria de comunicação. 

Em relação à estratégia em linha da Agência em 2014, as ações preparatórias 
para a execução do próximo sítio Internet institucional da Agência conduziram 
a uma primeira introdução interna do sítio Internet no final de setembro. O 
novo sítio Internet deverá ser lançado no primeiro semestre de 2015. 

Atividade 6.3: Comunicação institucional 

Desde o início de 2014, a Agência registou outros desenvolvimentos em linha, 
como o lançamento do sítio Internet da campanha "Local de Trabalho Saudável 
2014-2015" em 7 de abril e a reconfiguração do sítio Internet do instrumento 
OiRA. Foram ainda produzidas várias secções novas ou reformuladas do sítio 
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Internet. 
No que respeita à estratégia de promoção da Agência, esta também tem estado 
muito ativa nos meios de comunicação social desde o lançamento da nova 
campanha "Local de Trabalho Saudável 2014-2015". A conta YouTube tem 
agora mais de 1 000 assinantes (288 em junho de 2013) e foi visualizada 
312 842 vezes (35 000 em junho de 2013). A popularidade da página do 
Facebook da Agência tem vindo a crescer de forma constante com 16 500 fãs 
no final de outubro (1 654 em junho de 2013). A conta Twitter da Agência 
também é mais popular, com 10 840 seguidores (7 179 em junho de 2013). A 
Agência tem ainda 4 797 seguidores na rede LinkedIn, em comparação com 
2 766 em junho de 2013. O blogue da Agência registou 11 publicações desde 
janeiro. O número de assinantes do OSHmail não para de aumentar, existindo 
atualmente mais de 67 000. 
No que respeita à estratégia da Agência em matéria de publicações, foi 
entregue a imagem de marca das novas instalações da Agência e foram 
elaborados e distribuídos o relatório anual de 2013 e a sua síntese. Além disso, 
foi elaborado um conjunto de 5 infografias traduzidas em todas as línguas 
oficiais da UE para servir de suporte à publicação do relatório anual e da 
síntese. Foi concluída e traduzida uma nova brochura da Agência. Foi publicado 
um vídeo apresentação do programa estratégico plurianual (em 25 línguas), 
bem como um vídeo para apoiar o lançamento do guia em linha sobre o stress. 
Foram elaborados e publicados vários relatórios, sínteses e análises de 
publicações previstos no plano de gestão anual de 2014, incluindo os seguintes: 
"Research guides design of the 2014 ESENER survey", "OSH in the Hairdressing 
sector", "Priorities for OSH Research in Europe 2013-2020", "Estimating the 
costs of accidents and ill-health at work", "E-fact and Checklist OSH in the wind 
energy sector", "Calculating costs related to stress and psychosocial risks at 
work", "Scoping study for a foresight on new and emerging risks and 
challenges" e "Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for 
prevention" (com a Eurofound). 
Além disso, foram produzidos e entregues os materiais da campanha "Local de 
Trabalho Saudável 2014-2015" (guia, brochura, desdobrável, painéis 
publicitários e brindes). Foi produzido um conjunto de três infografias e um 
vídeo para apoiar o lançamento da campanha e foi editada uma brochura para 
o dia da Europa. 
No que respeita ao serviço de imprensa, foram publicados 13 comunicados de 
imprensa e respondidos/realizadas mais de 90 pedidos de 
informação/entrevistas. Foram organizadas em Frankfurt várias conferências de 
imprensa/ encontros com os meios de comunicação social, com a presença da 
Diretora, para destacar momentos relevantes, tais como as visitas do 
Presidente do Parlamento Europeu, a inauguração das instalações da Agência e 
o lançamento do sítio colaborativo OSHwiki. Foram registadas mais de 
1 300 referências à Agência nos meios de comunicação social em linha e mais 
de 5 800 mensagens nas redes sociais. 

O programa para os Balcãs Ocidentais e a Turquia terminou em novembro 
de 2014. Ao abrigo do programa, foram executadas ações para apoiar os países 
abrangidos a tornarem-se participantes ativos nas redes da Agência. 

Atividade 6.4: Medidas preparatórias para os Balcãs Ocidentais e a Turquia 

Em 10 de dezembro de 2014, foi assinada a decisão de execução da Comissão 
que adota um programa de ação plurinacional para o exercício de 2014 (C 
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(2014) 9407 final), por força da qual a Agência irá receber uma subvenção 
direta de 410 000 euros para ações em países beneficiários do IPA II. 
Na sequência dessa decisão, a Agência assinará um acordo com a Comissão no 
primeiro trimestre de 2015. Após a assinatura, a Agência continuará o seu 
trabalho na região. Prevê-se que este acordo terá uma duração de 24 meses. 

Este programa dirigido aos países abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança foi iniciado em 2014 tendo em vista o desenvolvimento de ações e 
de redes de saúde e segurança no trabalho nos países envolvidos. Na presente 
fase inicial do acordo de dois anos, a Agência estabelece pontos de contacto 
únicos nos países beneficiários e apoia as ações definidas como prioritárias por 
estes últimos. 

Atividade 6.5: Medidas preparatórias para a participação de países da PEV com 
a Agência 

Gestão da Agência 
Programação das atividades de 2015, em especial do plano de gestão de 2015. 
Elaboração de relatórios e ações de avaliação. 
Gestão da Agência, nomeadamente a continuidade das atividades, a proteção 
de dados, a gestão dos riscos, o aconselhamento jurídico e o controlo interno. 
Apoio administrativo 
Principais realizações em 2014: 

• Assinatura do acordo de sede em 31 de março de 2014, com o Reino de 
Espanha 

• Adoção do regulamento financeiro e respetivas normas de execução 
financeira da Agência 

• Estatuto, adoção de normas de execução 
• Execução do orçamento por atividades. 

Fonte: anexo fornecido pela Agência. 
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11-12. A Agência toma nota da observação do Tribunal relativa ao nível de transições previstas para o título II. 

13. A Agência toma nota da observação do Tribunal. Na sequência das verificações necessárias, foram 

tomadas medidas para proceder ao pagamento do montante devido referente ao período 2005-2014 (5300 

euros) a um dos agentes temporários (AD) empregado em 01/05/2004 e sujeito ao fator de multiplicação. 
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