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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Lei n.º 105/XIII/3.ª (GOV) – Autoriza o 

Governo a criar o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da 

Constituição da República Portuguesa e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

A presente Proposta de Lei visa – cf. artigo 1.º – conceder “ao Governo autorização legislativa 

para a criação do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos (SNEM), que constitui um 

sistema de dados central e único que visa dar publicidade aos registos e certificações e agrega e 

organiza informação relativa à atividade marítima.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “A informação relativa 

a registo, vistorias e certificação de embarcações, bem como a relativa à inscrição e certificação 

de marítimos e a outros factos relacionados com a atividade marítima, encontra-se fragmentada 

num sistema complexo e desajustado das boas práticas internacionais e dos avanços 

regulamentares e tecnológicos ocorridos.” 

Assim, entende-se que “torna-se necessária a criação de um sistema de dados central e único - 

Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos (SNEM) - com o objetivo de dar publicidade aos 

registos e certificações e agregar e organizar informação relativa à atividade marítima, a qual se 

torna acessível de forma transversal a todas as entidades públicas intervenientes nos 
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procedimentos, o que imprime maior clareza e facilidade no acesso aos serviços públicos na área 

do mar e evita deslocações e entrega dos mesmos documentos a diferentes entidades públicas, 

apostando-se na desmaterialização com os respetivos benefícios ambientais e económicos.” 

Por fim, sustenta-se “que o SNEM, apesar de centralizar os dados pessoais já existentes noutras 

bases de dados, constitui uma base de dados com uma extensão diferente, com consequências 

ao nível da segurança e da proteção de dados pessoais, entende-se que integra matéria relativa 

a de direitos, liberdades e garantias.”, pelo que a competência legislativa incumbe à Assembleia 

da República. 

 

3º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Para a especialidade, os Deputados do PS apresentaram a seguinte proposta de aditamento à 

Proposta de Lei n.º 105/XIII: 

“Artigo 2.º 

[…] 

1. […] 

2. […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

g) […] 
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h) […] 

i) A criação do SNEM, bem como o respetivo tratamento e inserção da informação, 

devem respeitar as competências próprias das regiões autónomas, nos termos da 

respetiva autonomia político-administrativa, através da articulação desse regime com os 

regimes regionais.”   

 

Nota justificativa: A presente proposta visa salvaguardar as competências e atribuições 

conferidas – constitucional [cf. artigo 228.º], estatutária [cf. artigo 53.º] e legalmente [cf. 

Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de novembro] – às Regiões Autónomas e, 

especialmente, no que concerne à Região Autónoma dos Açores. 

 

4º.  CAPÍTULO – SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente iniciativa, sendo este 

condicionado à aprovação da proposta de alteração supra descrita. 

O Grupo Parlamentar do PSD não se pronunciou.  

O Grupo Parlamentar do CDS/PP não se pronunciou. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer favorável à presente iniciativa, condicionado à 

aprovação da alteração indicada no relatório. 
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5º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia 

deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e BE, emitir parecer favorável  à presente 

iniciativa, no pressuposto que é integralmente acolhida a proposta de alteração apresentada. 

 

Ponta Delgada, 27 de dezembro de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                       

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  


