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Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Presidente da Assembleia da República
Palácio de São Bento
1249-068 LISBOA
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Sua referência Sua comunicação de

Assunto: Projeto de Lei 57lXlV (GOV) "Transpõe a Diretiva (EU) 2018/958, relativa
a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova
regulamentação das profissões"

No âmbito do exercício do direito de audição, previsto no n.a 2 do artigo 229.e

da Constituição da República Portuguesa e no artigo 142.e do Regimento da Assembleia

da República, encarrega-me Sua Excelência a Secretária Regional de Inclusão Social e

Cidadania de transmitir o parecer do Governo Regional da Região Autónoma da
Madeira sobre a iniciativa legislativa mencionada em epígrafe.

A presente Proposta de Lei preconiza a necessária transposição por Portugal de

uma Diretiva Comunitária, que representa uma fonte de Direito derivado, com vista a

definir nos Estados membros da União um resultado ou efeito pretendido.

Pretende o legislador, como aliás decorre da Exposição de Motivos inserta no

texto da Proposta de Lei, dar resposta à necessidade da adoção de um quadro comum,
transparente e previsível evitando-se a adoção de medidas desproporcionadas no acesso

e/ou exercício de profissões, tornando a aferição da proporcionalidade mais objetiv4
abrangente e comparável, e assegurando que as regras são aplicadas de forma equitativa
em toda a União Europeia.

Em Portugal já existe legislação nesse sentido, nomeadamente, o Decreto-Lei
n.e 3712015, de 10 de março, que é aplicável a qualquer profissão, com exceção das

profissões reguladas por associações públicas profissionais, as quais se regem pela Lei
n.e 212013, de L0 de janeiro, das profissões desenvolvidas no exercício de poderes
públicos concedidos por lei e das profissões associadas a vínculo de emprego público,
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atendendo ao seu especial enquadramento constitucional, pelo que cumpre agora

harmonizar as sifuações em que o acesso e exercício de proÍissão e de atividade

profissional pode ser condicionado, em linha com os conceitos e princípios comuns à

avaliação de proporcionalidade, prevista na Diretiva (UE) 20181958, agora em condições

de ser adaptada.

Tendo presente aqueles objetivos e as competências regionais na ârea

estritamente do Trabalho, no que ao Direito comunitário dizem respeito, o Governo

Regional nada tem a assinalar relativamente à iniciativa em apreciação.

Com os melhores cumprimentos.

A Chefe do Gabinete,
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Isabel Pereira Correia Sardinha)
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