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NOTA TÉCNICA  

 
I. Análise da iniciativa  

 
• A iniciativa 

 
Depois de recordar os antecedentes nacionais e internacionais mais recentes sobre o 

trabalho marítimo e os direitos dos marítimos, o proponente regista as emendas 

introduzidas, em 2014, na Convenção do Trabalho Marítimo2 de 2006, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), «no sentido de assegurar a existência de sistemas de 

garantia financeira, rápidos e eficazes, para dar assistência a marítimos abandonados 

pelo armador, e garantir o pagamento pelo armador de uma indemnização, em caso de 

morte ou incapacidade de longa duração do marítimo resultante de acidente de trabalho 

ou de doença profissional». O acordo com os parceiros sociais que daí emanou foi 

aplicado na União Europeia através da Diretiva (UE) 2018/131, do Conselho, de 23 de 

janeiro de 2018. A estas modificações acrescem novas emendas, inseridas em 2016 e 

2018, que importa igualmente salvaguardar, o que justifica as alterações propugnadas, 

quer para a Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro, quer para o Decreto-Lei n.º 61/2012, 

de 14 de março1. 

 

Por outro lado, o proponente relembra ainda a Convenção sobre o Trabalho no Setor 

das Pescas, de 2007, da Organização Internacional do Trabalho (Convenção 188), cuja 

aplicação na União Europeia foi garantida pela Diretiva (UE) 2017/159 do Conselho, de 

19 de dezembro de 2016. O decreto-lei a autorizar visa, de igual modo, a transposição 

desta iniciativa comunitária, tendo em conta «o conjunto de novas diretrizes e princípios, 

com vista a assegurar que os trabalhadores tenham condições de trabalho dignas a 

bordo dos navios de pesca, nomeadamente, no que diz respeito aos requisitos mínimos 

em matéria de trabalho a bordo, condições de serviço, alojamento e alimentação, 

segurança no trabalho e proteção da saúde, assistência médica e segurança social» 

resultante desse novo enquadramento, que traduz o reconhecimento do impacto 

profundo da globalização sobre o setor da pesca, sendo esta considerada uma atividade 

perigosa, quando comparada com outras atividades profissionais. 

 
1 Apesar de o projeto de decreto-lei anexo à iniciativa modificar, no seu artigo 8.º, o anexo V deste diploma, 
a verdade é que não consta do elenco de alterações legislativas elencadas no artigo 1.º (objeto) da proposta 
de lei, mas tão-só da lista do artigo 1.º do projeto de decreto-lei, que corresponde igualmente ao seu objeto 
(mais concretamente na alínea c) desse artigo 1.º).     

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0131&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0131&from=FR
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530818/202007021212/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66762405/view?q=+Decreto-Lei+n.%C2%BA%2061%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66762405/view?q=+Decreto-Lei+n.%C2%BA%2061%2F2012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=PT
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Desta forma, e no cumprimento destas exigências, considera-se igualmente a 

atualização do regime plasmado no Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, bem como 

na Lei n.º 15/97, de 31 de maio.        

 

A presente iniciativa estrutura-se em três artigos, correspondendo o primeiro ao seu 

objeto, o segundo ao respetivo sentido e extensão, e o terceiro à autorização legislativa 

preconizada.  

 

• Enquadramento jurídico nacional  
 

Conforme é afirmado na exposição de motivos desta iniciativa legislativa, «as condições 

mínimas de trabalho e de vida para os marítimos a bordo de navios da marinha de 

comércio», as «obrigações para os armadores, para os Estados de bandeira, os Estados 

do porto e ainda para os Estados fornecedores de mão-de-obra» estão consagrados na 

mencionada Convenção do Trabalho Marítimo2. A maioria das normas desta autêntica 

«Declaração dos direitos dos marítimos» foi adotada pela Diretiva 2009/13/CE do 

Conselho, de 16 de fevereiro de 20093, a qual foi transposta para o ordenamento jurídico 

português pela Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro4, que regula a atividade de marítimos 

a bordo de navios que arvoram a bandeira portuguesa, bem como as responsabilidades 

do Estado português enquanto Estado de bandeira ou de porto. 

 

Esta lei, em conjunto com a Lei n.º 15/97, de 31 de maio5, que estabelece o regime 

jurídico do contrato individual de trabalho a bordo das embarcações de pesca, reúne a 

maior parte das normas especiais que compõem o regime jurídico laboral do setor 

marítimo. 

 

O regime do contrato de trabalho a bordo de navio que arvore a bandeira portuguesa 

segue as regras especiais da Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro, aplicando-se-lhe, em 

 
2 Aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 4/2015, de 12 de janeiro, e ratificada pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 7/2015, de 12 de janeiro. 
3 Versão consolidada. 
4 Versão consolidada retirada do portal www.dre.pt. Esta lei foi alterada pela Lei n.º 29/2018, de 16 de julho. 
5 Versão consolidada retirada do portal www.dre.pt. Esta lei foi alterada pelas Leis n.os 114/99, de 3 de 
agosto, e 29/2018, de 16 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/385169
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530817/202007021211/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0013-20180215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0013-20180215&from=EN
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530818/202007021212/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530817/202007021211/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530818/202007021212/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/66145312
https://dre.pt/application/conteudo/66145310
http://www.dre.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115698899/details/normal?q=29%2F2018
http://www.dre.pt/
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tudo o que nela não esteja regulado, o Código do Trabalho6. Assim, esta lei define a 

idade mínima para admissão a trabalho a bordo do navio, a necessidade de preencher 

requisitos de aptidão física e psíquica7 bem como de possuir formação adequada para 

o exercício dessa função. Definem-se também os elementos obrigatórios que devem 

constar do contrato de trabalho destes trabalhadores, destacando-se aqui a 

especificidade do direito do marítimo a repatriamento, por exemplo. Assumem especial 

relevância as regras sobre as condições de trabalho, em particular, a duração dos 

períodos de trabalho e descanso, as situações em que o marítimo tem direito ao 

repatriamento, bem como a sua proteção em caso de doença ou acidente. 

 

Quanto às responsabilidades do Estado, e tendo em consideração o sentido e extensão 

da autorização legislativa que o Governo solicita à Assembleia da República para alterar 

esta lei, destaca-se a obrigação de o Estado assegurar, através de um sistema de 

inspeção e de certificação das condições do trabalho marítimo, o cumprimento das 

obrigações decorrentes da legislação relativa às matérias previstas na Convenção do 

Trabalho Marítimo, nos termos do artigo 30.º desta lei, em particular os requisitos para 

a emissão do certificado de trabalho marítimo e da declaração de conformidade do 

trabalho marítimo prevista no artigo 34.º. 

 

São aplicadas, ao regime contraordenacional previstos neste diploma, as regras 

constantes nos artigos 548.º a 566.º do Código do Trabalho. 

 

A Lei n.º 15/97, de 31 de maio, que estabelece o regime jurídico do contrato individual 

de trabalho a bordo das embarcações de pesca, aplica-se a todas as embarcações de 

pesca registadas como tal nos portos portugueses, com exceção das embarcações do 

Estado ou de outras pessoas coletivas públicas. A lei define o conteúdo do contrato de 

trabalho, e os direitos, deveres e garantias das partes na relação jurídica de emprego, 

para além de conter regras sobre a duração e organização do tempo de trabalho, férias, 

feriados e faltas, retribuição e cessação do contrato de trabalho. Dada a especial dureza 

 
6 Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. Versão consolidada retirada do portal www.dre.pt. 
7 Em respeito do previsto no Decreto-Lei n.º 166/2019, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico 
da atividade profissional do marítimo. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202007031130/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530818/202007031157/73549681/diploma/indice?q=lei+146%2F2015
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530818/202007031157/73549685/diploma/indice?q=lei+146%2F2015
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202007031200/73776014/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+do+trabalho
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115530817/202007021211/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://www.dre.pt/
https://dre.pt/application/file/a/125865248
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do trabalho no setor das pescas, realçam-se aqui as normas que regulam o trabalho de 

menores nestas embarcações. 

 

Conforme já anteriormente mencionado, o Governo solicita ainda autorização à 

Assembleia da República para alterar o Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio8, que 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de 

novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo 

dos navios de pesca. Este decreto-lei «visa promover a melhoria das condições de 

segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca, atendendo às 

condições em que o trabalho é prestado e à realização de actividades de risco9». Este 

diploma adaptava à atividade da pesca os princípios gerais de promoção da segurança, 

higiene e saúde no trabalho que constavam, à data, do Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de 

novembro. Atualmente, esses princípios constam da Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho10. 

 

É o Sistema da Autoridade Marítima (SAM), criado pelo Decreto-Lei n.º 43/2002, de 2 

de março11 – Define a organização e atribuições do sistema da autoridade marítima e 

cria a autoridade marítima nacional –, que tem a atribuição de garantir o «cumprimento 

da lei nos espaços marítimos sob jurisdição nacional, no âmbito dos parâmetros de 

actuação permitidos pelo direito internacional e demais legislação em vigor» 12 . O 

Sistema da Autoridade Marítima é composto pela Autoridade Marítima Nacional; pela 

Polícia Marítima; pela Guarda Nacional Republicana; pela Polícia de Segurança Pública; 

pela Polícia Judiciária; pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; pela Inspeção-Geral 

das Pescas; pelo Instituto da Água; pelo Instituto Marítimo-Portuário; pelas autoridades 

 
8 Este diploma foi alterado pelas Leis n.os 113/99, de 3 de agosto, que desenvolve e concretiza o regime 
geral das contraordenações laborais, através da tipificação e classificação das contraordenações 
correspondentes à violação da legislação específica de segurança, higiene e saúde no trabalho em certos 
sectores de atividades ou a determinados riscos profissionais, atualizando o artigo 10.º, relativo às 
contraordenações, e 3/2014, de 28 de janeiro, que procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 
de setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, e à segunda 
alteração ao Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde 
no trabalho a bordo dos navios de pesca, alterando o âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 
de maio. 
9 Preâmbulo do Decreto-Lei nº 116/97, de 12 de maio. 
10 Versão consolidada, disponível do portal www.dre.pt. 
11 Versão consolidada, disponível no portal www.dre.pt. 
12 Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 43/2002, de 2 de março. 

https://dre.pt/application/file/a/385169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0103-20070627&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0103-20070627&from=EN
https://dre.pt/application/file/a/316810
https://dre.pt/application/file/a/316810
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132826684/202007031559/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132826684/202007031559/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.amn.pt/Paginas/Homepage.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75409675/202007031624/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75409675/202007031624/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/345199
https://dre.pt/application/file/a/571084
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132826684/202007031559/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132826684/202007031559/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://www.dre.pt/
http://www.dre.pt/
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portuárias; pela Direcção-Geral da Saúde; e pela Autoridade Nacional de Controlo de 

Tráfego Marítimo. 

Das atribuições da Direção-Geral Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

(DGRM), nos termos do Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro13, destacam-se, 

por poderem ser importantes para o enquadramento desta iniciativa legislativa, as 

seguintes: programar, coordenar e executar a fiscalização, a vigilância e o controlo das 

atividades da pesca, aquicultura e atividades conexas, nomeadamente no âmbito do 

Sistema de Fiscalização e Controlo das Atividades da Pesca (SIFICAP) e do Sistema 

de Monitorização Contínua da Atividade de Pesca (MONICAP) nos termos da lei; 

autorizar, licenciar e aprovar as estruturas e atividades produtivas nos domínios da 

pesca marítima, aquicultura, apanhas marítimas e pesca lúdica, em articulação com os 

demais serviços competentes; assegurar a certificação da formação profissional no 

setor das pescas e do transporte marítimo; promover a segurança marítima e portuária, 

regulamentando, supervisionando, vistoriando e inspecionando as organizações, as 

atividades, os navios, os equipamentos e as instalações portuárias, em conformidade 

com o disposto nos instrumentos legais relevantes da Organização Marítima 

Internacional (IMO), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da União 

Europeia (UE) vigentes na ordem jurídica interna; assegurar a certificação dos navios e 

dos marítimos nacionais; exercer as funções que lhe estão cometidas no âmbito da 

segurança marítima e portuária e da prevenção da poluição dos navios; promover a 

adoção, aplicação, monitorização e controlo do cumprimento das leis, regulamentos, 

normas e requisitos técnicos aplicáveis no âmbito das suas atribuições, 

designadamente das normas nacionais e internacionais relativas à segurança nos 

setores, marítimo e portuário, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras 

entidades14. 

 

A atividade destas duas entidades articula-se, ainda, no que toca à fiscalização das 

condições de trabalho dos marítimos, com a da Autoridade para as Condições de 

Trabalho (ACT), a quem incumbe a fiscalização do cumprimento das normas em matéria 

 
13 Aprova a orgânica da Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Versão 
consolidada, disponível no portal www.dre.pt. 
14 Conforme diversas alíneas do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro. 

https://www.dgrm.mm.gov.pt/
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116831176/202007031642/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx
http://www.dre.pt/
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laboral, a promoção de políticas de prevenção dos riscos profissionais e o controlo do 

cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho. 

A ACT rege a sua atividade pelo Decreto Regulamentar n.º 47/2012, de 31 de julho15, e 

de entre as suas atribuições destacam-se as seguintes: promoção, controlo e 

fiscalização do cumprimento das disposições legais, regulamentares e convencionais, 

respeitantes às relações e condições de trabalho, designadamente as relativas à 

segurança e saúde no trabalho, de acordo com os princípios vertidos nas Convenções 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Estado Português; 

promoção de ações de sensibilização e prestação de informações com vista ao 

esclarecimento dos sujeitos das relações laborais e das respetivas associações; 

promoção do desenvolvimento, da difusão e da aplicação de conhecimentos científicos 

e técnicos no âmbito da segurança e saúde no trabalho; promoção da formação 

especializada nos domínios da segurança e saúde no trabalho e apoio às organizações 

patronais e sindicais na formação dos seus representantes; assegurar a gestão do 

sistema de prevenção dos riscos profissionais, visando a efetivação do direito à saúde 

e segurança no trabalho; assegurar o procedimento das contraordenações laborais e 

organizar o respetivo registo individual; apoio às entidades públicas e privadas na 

identificação dos riscos profissionais, na aplicação de medidas de prevenção e na 

organização de serviços de segurança, saúde e bem-estar no trabalho; colaborar com 

outros órgãos da Administração Pública com vista ao respeito integral das normas 

laborais, nos termos previstos na legislação europeia e nas Convenções da OIT, 

ratificadas por Portugal16. 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 
• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 
Da pesquisa efetuada na base de dados da Atividade Parlamentar (AP), comprovou-se 

a pendência da seguinte iniciativa sobre esta temática, não se tendo apurado a 

existência de qualquer petição sobre o assunto:  

 

 
15 Aprova a orgânica da Autoridade para as Condições do Trabalho. 
16 Conforme artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 47/2012, de 31 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/179157
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- Apreciação Parlamentar n.º 1/XIV/1.ª (PCP) - «Decreto-Lei nº 166/2019, de 31 de 

outubro que estabelece o Novo Regime Jurídico da Atividade Profissional dos 

Marítimos»; 

 
• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 
De igual modo, compulsada a base de dados da Atividade Parlamentar, constatou-se 

que deram entrada em Legislaturas anteriores as seguintes iniciativas sobre matéria 

idêntica ou conexa, não se tendo verificado a apresentação de nenhuma petição sobre 

o tema:    

 

- Proposta de Lei n.º 198/XIII/4.ª (GOV) - «Autoriza o Governo a estabelecer os 

requisitos de acesso à profissão da atividade profissional dos marítimos, a definir os 

critérios de equiparação com outros profissionais do setor do mar e a definir as regras 

quanto à nacionalidade dos tripulantes a bordo dos navios ou embarcações sujeitos ao 

regime da atividade profissional dos marítimos», que resultou na Lei n.º 53/2019, de 5 

de agosto, que por sua vez esteve na base do Decreto-Lei n.º 166/2019, de 31 de 

outubro, que «estabelece o regime jurídico da atividade profissional do marítimo»;   

 

- Proposta de Lei n.º 105/XIII/3.ª (GOV) - «Autoriza o Governo a criar o Sistema Nacional 

de Embarcações e Marítimos», que redundou na Lei n.º 9/2018, de 2 de março, que deu 

origem ao Decreto-Lei n.º 43/2018, de 18 de junho, que «cria o Sistema Nacional de 

Embarcações e Marítimos»;   

 

- Proposta de Lei n.º 104/XIII/3.ª (GOV) - «Transpõe as alterações introduzidas pela 

Diretiva (UE) 2015/1794 à Diretiva 2001/23/CE e à Diretiva 2009/38/CE, no que respeita 

aos marítimos», tramitada pela Comissão de Trabalho e Segurança Social na XIII 

Legislatura, e que culminou na Lei n.º 29/2018, de 16 de julho; 

 

- Proposta de Lei n.º 328/XII/4.ª (GOV) - «Regula a atividade de marítimos a bordo de 

navios que arvoram bandeira portuguesa, bem como as responsabilidades do Estado 

português enquanto Estado de bandeira ou do porto, tendo em vista o cumprimento de 

disposições obrigatórias da Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, da Organização 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44155
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21775
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21775
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125865390/details/normal?q=Decreto-Lei+n%C2%BA%20166%2F2019
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125865390/details/normal?q=Decreto-Lei+n%C2%BA%20166%2F2019
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41843
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20655
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115524262/details/normal?q=Sistema+Nacional+de+Embarca%C3%A7%C3%B5es+e+Mar%C3%ADtimos
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41841
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20956
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39427
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Internacional do Trabalho, e transpõe as Diretivas n.º 1999/63/CE, do Conselho, de 21 

de junho de 1999, n.º 2009/13/CE, do Conselho, de 16 de fevereiro de 2009, n.º 

2012/35/UE, do Parlamento e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, e n.º 

2013/54/UE, do Parlamento e do Conselho, de 20 de novembro de 2013», que originou 

a Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro; 

 

- Proposta de Resolução n.º 97/XII/4.º (GOV) - «Aprova a Convenção do Trabalho 

Marítimo, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na 

sua 94.ª sessão, em Genebra, a 23 de fevereiro de 2006», que propiciou a aprovação 

da Resolução da Assembleia da República n.º 4/2015, de 12 de janeiro; 

 

 
III. Apreciação dos requisitos formais 

 
• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 
A iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa e da sua 

competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no artigo 118.º e no n.º 1 do artigo 

188.º do Regimento da Assembleia da República (RAR).  

 

Assume a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, 

é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mencionando ter sido 

aprovada em Conselho de Ministros a 25 de junho de 2020, conforme o disposto no n.º 

2 do artigo 123.º do RAR, sendo solicitada prioridade e urgência. 

 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos nos n. os 1 e 2 do artigo 124.º do RAR.  

 

De igual modo, a proposta de lei respeita os limites à admissão da iniciativa previstos 

no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, pois parece não infringir a Constituição ou os princípios 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18990
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38748
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18374
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem jurídica.  

 

Tratando-se de uma proposta de lei de autorização legislativa, define o objeto, o sentido, 

a extensão e a duração da autorização (180 dias, de acordo com o artigo 3.º 

preambular), cumprindo assim o disposto no n.º 2 do artigo 165.º da Constituição e no 

n.º 2 do artigo 187.º do RAR.  

 

O Governo junta, em anexo, o projeto de decreto-lei que pretende aprovar na sequência 

da eventual aprovação da lei de autorização legislativa pela Assembleia da República. 

 

A iniciativa legislativa ora submetida à apreciação deu entrada em 29 de junho do 

corrente ano. Por despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República foi 

admitida e anunciada em reunião do Plenário, em 1 de julho, baixando à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social (10.ª) nesse mesmo dia, e encontrando-se já agendada a 

sua discussão na generalidade, a ter lugar na reunião plenária de 9 de julho. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa traduz sinteticamente o seu objeto e indica expressamente 

as diretivas a transpor, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º e n.º 4 do 

artigo 9.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

43/2014, de 11 de julho, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, conhecida por lei-formulário. 

 

Todavia, apesar de se encontrar referido no artigo 1.º do articulado, do título da iniciativa 

parece não decorrer quais os diplomas que altera para concretizar a transposição das 

diretivas, podendo assim ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação 

na especialidade ou em redação final, pois segundo as regras de legística formal, «o 

título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem como o número 

de ordem de alteração» 17, pelo que se sugere o seguinte título: «Autoriza o Governo a 

 
17 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 201. 

https://dre.pt/application/file/a/234257
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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legislar em matéria de trabalho a bordo de embarcações de pesca e de atividade de 

marítimos a bordo de navios, transpondo as Diretivas (UE) 2017/159 do Conselho, de 

19 de dezembro de 2016 e 2018/131 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, e procede 

à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, à terceira alteração à Lei 

n.º 15/97, de 31 de maio, e à segunda alteração à Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro.». 

 

Visando uma melhor sistematização do articulado e, nomeadamente, do artigo 2.º, 

sugere-se que, em sede de especialidade ou em redação final, do n.º 1 passe a constar 

a seguinte redação: «1 - A autorização legislativa referida na alínea a) do artigo anterior 

é concedida com o sentido e a extensão de prever que a consulta e participação dos 

trabalhadores sobre as medidas a tomar no âmbito da segurança e da saúde a bordo 

dos navios ou embarcações deve respeitar o disposto na Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, na sua redação atual.». 

 

Sugere-se, igualmente, que, no artigo 2.º do articulado, nos seus três números, onde se 

lê «do número anterior», se passe a ler «do artigo anterior». 

 

Caso seja aprovada em votação final global, deve ser publicada sob a forma de lei na 

1.ª série do Diário da República, conforme o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário, entrando em vigor, na ausência de disposição em contrário, nos termos 

previstos n.º 2 do artigo 2.º da referida lei formulário, segundo o qual os atos legislativos 

“na falta de fixação do dia, (...) entram em vigor em todo o território nacional e no 

estrangeiro, no quinto dia após a sua publicação”. 

 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais  

 

A presente iniciativa não prevê qualquer regulamentação posterior das suas normas, 

nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. Porém, 

considerando que se trata de uma autorização legislativa, o decreto-lei autorizado terá 



________________________________________________________ 

 

 
Proposta de Lei n.º 45/XIV/1.ª (GOV) 
Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª) 

 12 

 

 

NOTA TÉCNICA  

que ser publicado dentro do prazo previsto na lei de autorização, coincidindo o início da 

contagem do prazo de 180 dias com o início de vigência desta. 

 
IV. Análise de direito comparado  

 
• Enquadramento no plano da União Europeia  

 

Recorda-se, conforme já mencionado, que a presente proposta de lei transpõe para a 

ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2017/159 do Conselho, de 19 de dezembro de 

2016, e a Diretiva (UE) 2018/131 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018. 

 

A Diretiva (UE) 2017/159 do Conselho, de 19 de dezembro de 2016, aplica o Acordo 

relativo à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, de 2007, da 

Organização Internacional do Trabalho (Convenção 188), celebrado em 21 de maio de 

2012 entre a Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da União Europeia, a 

Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) e a Associação das 

Organizações Nacionais das Empresas de Pesca da União Europeia, e tem por 

objetivos melhorar as condições de vida e de trabalho e proteger a saúde e segurança 

dos trabalhadores no setor da pesca marítima. 

 

A Diretiva estabelece requisitos mínimos no que se refere, entre outras, às condições 

de trabalho a bordo, alojamento e alimentação, assistência médica e segurança social, 

podendo, nos termos do seu artigo 2.º, os Estados-Membros introduzir disposições mais 

favoráveis aos trabalhadores do setor da pesca marítima, bem como alargar o âmbito 

de aplicação da diretiva, de modo a abranger os pescadores que trabalhem em navios 

de comprimento inferior a 24 metros. 

 

No que se refere às sanções aplicáveis em caso de violação das disposições nacionais 

aprovadas em aplicação da diretiva, esta estabelece que as mesmas devem ser 

efetivas, proporcionadas e dissuasivas, e ser determinadas pelos Estados-Membros. 

 

Refira-se que, de acordo com o n.º 1 do artigo 4.º da Diretiva, o prazo para a sua 

transposição foi ultrapassado no passado dia 15 de novembro de 2019, devendo os 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0131&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=PT
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Estados-Membros informar imediatamente a Comissão Europeia das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias adotadas com vista ao seu 

cumprimento. 

 

Por sua vez, a Diretiva (UE) 2018/131 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, veio 

aplicar o acordo celebrado entre a Associação de Armadores da Comunidade Europeia 

(ECSA) e a Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) em 5 de 

dezembro de 2016, para alterar a Diretiva 2009/13/CE  do Conselho, de 16 de fevereiro 

de 2009, em conformidade com as emendas de 2014 à Convenção de Trabalho 

Marítimo.  

 

Neste sentido, veio estabelecer um sistema de garantia financeira que proteja os direitos 

dos marítimos em caso de abandono pelo armador e assegure uma indemnização, paga 

pelo armador, de créditos contratuais em caso de morte ou de incapacidade prolongada 

dos marítimos decorrente de lesão, doença profissional ou acidente de trabalho. 

 

No que concerne ao prazo de transposição da Diretiva, o mesmo foi, de acordo com n.º 

1 do seu artigo 3.º, ultrapassado no passado dia 16 de fevereiro de 2020, devendo 

Portugal informar a Comissão Europeia sobre as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas necessárias adotadas para lhe dar cumprimento. 

 

Ambas as Diretivas são abrangidas pelo artigo 153.º, do TFUE, que estabelece, nas 

alíneas a), b) e c) do seu n.º 1, que a «saúde e a segurança dos trabalhadores», as 

«condições de trabalho» e a «Segurança social e proteção social dos trabalhadores», 

são alguns dos domínios em que a União apoia e completa a ação dos Estados. 

 

Sublinha-se que as políticas sociais constituem, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), um domínio 

de competência partilhada entre a União Europeia e os Estados-Membros, podendo 

contudo a União, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Tratado, tomar iniciativas de modo 

a garantir a coordenação das políticas sociais dos Estados-Membros. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0131&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0016
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
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• Enquadramento internacional  

 
Países europeus 

 

No que diz respeito à transposição da Diretiva (UE) 2017/159 do Conselho, de 19 de 

dezembro de 2016, para a ordem jurídica de cada um dos Estados-Membros, e de 

acordo com a informação fornecida pelos mesmos, dos 27 Estados-Membros, a par de 

Portugal, apenas o Chipre, a Eslovénia, a Espanha, a Irlanda e a Hungria não 

comunicaram a sua transposição, tendo todos os outros países efetuado já a referida 

comunicação. 

 

Já a Diretiva (UE) 2018/131 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, e de acordo com a 

informação disponível no mesmo portal da Internet, apenas a Eslovénia, a República 

Checa, e a Roménia, além de Portugal, não comunicaram a sua transposição. 

 

Está igualmente disponível a informação de transposição de ambas as diretivas por 

parte do Reino Unido, então ainda Estado-Membro da União. 

 

Organizações internacionais 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) 

 

A Convenção do Trabalho Marítimo, adotada pela Conferência Geral da Organização 

Internacional do Trabalho na sua 94.ª sessão, em Genebra, a 23 de fevereiro de 2006, 

aplica-se, conforme disposto no n.º 4 do artigo II, a «[...] todos os navios pertencentes a 

entidades públicas ou privadas habitualmente afectos a atividades comerciais, com 

exceção dos navios afectos à pesca ou a atividade análoga e das embarcações de 

construção tradicional como dhows e juncos.[...]». 

 

A Convenção determina os direitos conferidos aos trabalhadores marítimos, 

nomeadamente18:  

 
18 Artigo IV da Convenção. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32017L0159&qid=1593782014501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32017L0159&qid=1593782014501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32018L0131&qid=1593782681396
https://dre.pt/application/conteudo/66145312
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• Todos os marítimos têm direito a um local de trabalho seguro, em que as normas 

de segurança sejam respeitadas; 

• Todos os marítimos têm direito a condições de trabalho justas; 

• Todos os marítimos têm direito a condições de trabalho e de vida a bordo dos 

navios dignas; 

• Todos os marítimos têm direito à proteção da saúde, a cuidados médicos, a 

medidas de bem-estar e a outras formas de proteção social; e 

• Qualquer Membro deve assegurar, nos limites da sua jurisdição, que os direitos 

em matéria de emprego e os direitos sociais dos marítimos, referidos nos 

números anteriores, sejam plenamente respeitados, de acordo com as 

prescrições da presente convenção. Salvo disposição em contrário, o respeito 

por estes direitos pode ser assegurado pela legislação nacional, pelas 

convenções coletivas aplicáveis, pela prática ou outras medidas. 

 

A OIT estruturou a Convenção em três partes distintas, ainda que interligadas entre si, 

denominadas Artigos, Regras e Código. As duas primeiras partes estipulam os direitos 

e os princípios fundamentais, bem como as obrigações que cada Membro assinante 

estará vinculado a partir da sua ratificação. Por seu turno, o Código estipula a aplicação 

da parte das Regras, encontrando-se separado em duas partes: A e B. A parte A contém 

as normas obrigatórias a ser seguidas. Por sua vez, a parte B elenca os princípios 

orientadores que, embora não obrigatórios, devem ser estudados pelos Estados 

assinantes. 

 

A Convenção sofreu três alterações, em 2014, 2016 e em 2018, não estando esta última 

ainda em vigor. 

 

V. Consultas e contributos 

 
• Consultas obrigatórias 

 
 
Foi promovida a apreciação pública da presente iniciativa, através da sua publicação na 

Separata n.º 25/XIV, DAR, de 4 de julho de 2020, de acordo com o artigo 134.º do RAR, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394551564a4a535339545a584268636d463059584d765532567759584a686447456c4d6a41774d6a55756347526d&Fich=Separata+025.pdf
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e para os efeitos consagrados na alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e da alínea a) do n.º 

2 do artigo 56.º da Constituição, pelo período de 20 dias, até 24 de julho de 2020, com 

carácter de urgência, em virtude do agendamento da discussão na generalidade para a 

reunião plenária de 9 de julho e da iminente conclusão da 1.ª Sessão Legislativa da XIV 

Legislatura. 

 

Todos os contributos eventualmente recebidos serão objeto de disponibilização na 

página das iniciativas em apreciação pública desta Comissão. 

 
 

• Regiões Autónomas 
 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 1 de julho de 2020, a audição 

dos órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

através de emissão de parecer no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 142.º do 

Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da 

Constituição. 

 

Caso sejam enviados, os respetivos pareceres serão disponibilizados na página 

eletrónica da presente proposta de lei em apreciação. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 
• Avaliação sobre impacto de género 

 
O preenchimento pelos proponentes da ficha de avaliação prévia de impacto de género, 

em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, apresenta como 

resultado global uma valoração neutra desse impacto. 

 
• Linguagem não discriminatória  

 
Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIVLeg/10CTSS/Paginas/Iniciativas-Apreciacao-Publica.aspx?t=535342545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a68&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e686279394a626d6c6a6157463061585a68637955794d4756744a544977515842795a574e70595356444d7956424e7956444d7956424d32386c4d6a42514a554d7a4a554a42596d787059324576535342545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a68
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIVLeg/10CTSS/Paginas/Iniciativas-Apreciacao-Publica.aspx?t=535342545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a68&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e686279394a626d6c6a6157463061585a68637955794d4756744a544977515842795a574e70595356444d7956424e7956444d7956424d32386c4d6a42514a554d7a4a554a42596d787059324576535342545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a68
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Resumo: Este relatório da Comissão Europeia (Direção-Geral para a Mobilidade e os 

Transportes) examina os aspetos sociais no setor do transporte marítimo, tendo como 

ponto de partida as propostas apresentadas pela «Task Force on Maritime Employment 

and Competitiveness», em 2011. A análise centra-se em questões relevantes para a UE 

e abrange o período de 2011 a 2018. O estudo coletou e analisou o máximo possível de 

informações e dados existentes nas seguintes áreas: (1) desenvolvimentos 

socioeconómicos e tecnológicos no setor do transporte marítimo; (2) efeitos potenciais 

da digitalização e automatização; (3) dumping social e concorrência desleal; (4) 
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Convenção do Trabalho Marítimo, 2006; (5) acompanhamento das recomendações da 

Task Force de 2011; e (6) funcionamento do diálogo social no setor do transporte 

marítimo na UE.  

Os resultados do estudo revelam diversos problemas, tais como: dificuldades em 

garantir proteção social completa para os marítimos e evitar a dupla tributação; 

diferentes níveis de controle e aplicação das disposições da MLC 2006, em diferentes 

países;  a necessidade de melhorar o acesso à justiça e aumentar a consciencialização 

dos profissionais relativamente aos seus direitos e obrigações; tratamento de 

reclamações; e um quadro sociojurídico que conduz à não aplicação do princípio de 

«salário igual para trabalho igual» a bordo. 

Para incentivar a mudança, este estudo apresenta recomendações específicas, 

designadamente no que diz respeito a: questões de educação, emprego, género, 

acesso à justiça, negociação coletiva, previdência social, aplicação da legislação e 

mecanismos políticos existentes. 

 

Sobre esta temática, consulte-se ainda esta página da responsabilidade da Comissão 

Europeia:https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers/employment_en. 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers/employment_en

