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ASSEMBLEIA DA NEPÚBLICA

COMISSÃO DE SEGURANÇA SOCIAL E TRABALHO

EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

N.único: L/i’

N/referência: -! zJ10. CSST/2014 Data: 12/02/2012

ASSUNTO: Envio dos Relatórios sobre as PPL n.2 197/Xll/3L (GOV) e PPL n. 198/Xll/3. (GOV).

Para os devidos efeitos, junto envio a Vossa Excelência os Pareceres relativos às PPL n.2 197/Xll/3.

(GOV) “Aprova o regime jurídico aplicável ao mergulho profissional em todo o território nacional,

em conformidade com o Decreto-Lei n 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.9

2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no

mercado interno, com a Lei n2 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva nA 2005/36/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei nA 92/2011, de 27 de julho, que cria o Sistema de

Regulaçõo de Acesso a Profissões” e a P PL n.9 198/XI 1/3 (GOV) “Aprova o regime jurídico aplicável

ao nadador-salvador em todo o território nacional, em conformidade com o Decreto-Lei nA

92/201 0, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva nA 2006/123/E, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno, com a Lei nA 9/2009, de 4

de março, que transpôs a Diretiva n. 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de

setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei nA

92/2011, de 27 de julho, que cria o Sistema de Regulaçõo de Acesso a Profissões”, aprovados na

reunião de 12 de fevereiro de 2014, por unanimidade, registando-se a ausência do BE.

Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA COMISSÃO,

q- ‘p -

José Manuel Canavarro

Assembleia da República - Palácio de 5. Bento - 1249-068 Lisboa
Tel. (÷351) 213 919 030 - Fax (+351) 213 936 951 - Email: Comissao.1OA-CSSTXII@ar.parlamento.pt
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Parecer Autora: Deputada

Proposta de Lei n.° 197/XII/3.a
— (GOV)

Otilia Ferreira Gomes

Aprova o regime jurídico aplicável ao mergulho profissional em todo o território nacional, em

conformidade com o Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.° 2006/123/CE,

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno

com a Lei n.° 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.°2005/36/CE. do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e com o

Decreto-Lei n.° 92)2011, de 27 de julho, que cria o Sistema de Regulaçáo de Acesso a Profissões, 1
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PARTE 1 - CONSIDERANDOS

O Governo apresentou a Proposta de Lei n.° 197IXllI3.a, que aprova o regime jurídico

aplicável ao mergulho profissional em todo o território nacional, em conformidade com o

Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.° 2006/123/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado

interno, com a Lei n.° 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.° 2005/36/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei n.° 92/2011, de 27 de julho, que cria o

Sistema de Regulação de Acesso a Profissões., nos termos do artigo 167.° da Constituição

da República Portuguesa (CRP) e do artigo 118.° do Regimento da Assembleia da

República (RAR).

Os autores visam, com esta iniciativa legislativa, aprovar o regime jurídico aplicável ao

mergulho profissional.

Nesse sentido, do referido regime jurídico, destacam-se:

• Os requisitos de acesso à atividade;

• Os requisitos de certificação da formação;

• Os requisitos de certificação de equipamentos, instalações e plataformas de

mergulho.

Em suma, o Regulamento do Mergulho Profissional tem por objeto definir os requisitos para

o acesso, exercício e promoção das atividades de mergulho, dos respetivos formadores e

escolas e ainda das respetivas entidades promotoras e é acompanhado por um apêndice

anexo com o conteúdo funcional das categorias de mergulhador profissional.

a) Antecedentes

A presente iniciativa legislativa pretende aprovar o regime jurídico aplicável ao mergulho

profissional, nomeadamente quanto aos requisitos de acesso à atividade, aos requisitos de

certificação da formação, aos requisitos de certificação de equipamentos, instalações e

plataformas de mergulho, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.° 92/201 0, de

26 de julho, que estabelece os princípios e as regras para simplificar o livre acesso e

exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional, transpondo para a
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ordem jurídica interna a Diretiva n.° 2006/1231CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, bem como o disposto

na Lei n.° 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.° 41/2012, de 28 de agosto, que

transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.° 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais,

e com o Decreto-Lei n.° 92/2011, de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico do

Sistema de Regulação de Acesso a Profissões.

No sentido da criação de um procedimento de verificação das qualificações profissionais

para o acesso e exercício da atividade de Mergulhador Profissional foram definidas, através

da Portaria n.° 88/2012, de 30 de março, as profissões regulamentadas abrangidas no setor

da defesa nacional e designada a Direção-Geral da Autoridade Marítima como autoridade

competente para proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais do Mergulho

Profissional, nos termos da Lei n.° 9/2009, de 4 de março — que “Transpõe para a ordem

jurídica interna a Diretiva n.° 2005/36/CE, do Parlamento e do Conselho, de 7 de Setembro,

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e a Diretiva n.° 2006/100/CE, do

Conselho, de 20 de Novembro, que adapta determinadas diretivas no domínio da livre

circulação de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia.”

Esta lei foi alterada pela Lei n.° 41/2012, de 28 de agosto, que transpôs para o ordenamento

jurídico interno, nomeadamente, a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro de 2005, relativa

ao reconhecimento das qualificações profissionais.

A referida lei de 2009 foi regulamentada pela Portaria n.° 88/2012, de 30 de março, que

especifica as profissões regulamentadas abrangidas no setor da defesa nacional e designa

a respetiva autoridade competente para proceder ao reconhecimento das qualificações

profissionais.

No quadro das qualificações profissionais, o Memorando de Entendimento sobre as

Condicionalidades de Política Económica recomenda ao Governo “melhorar o regime de

reconhecimento das qualificações profissionais apresentando para o efeito à Assembleia da

República uma proposta de revisão da Lei n.° 9/2009, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e adotando as restantes portarias que complementam essa le

de acordo com a Diretiva das Qualificações Profissionais, até ao T1-2012. Após a revisão da

Lei n.° 9/2009, adotar a portaria relativa à declaração prévia do prestador de serviços [T2-

20 12].
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Ainda no quadro do sistema de proteção no desemprego, foi publicada a Resolução do

Conselho de Ministros n.° 20/2012, de 9 de março de 2012, que aprovou o Programa de

Relançamento do Serviço Público de Emprego, com o objetivo de acelerar e potenciar a

contratação e a formação dos desempregados, contribuir para um acompanhamento

reforçado de potenciais situações de desempregados de longa duração, alterar o sistema e

a articulação das medidas ativas e passivas de emprego e imprimir uma nova dinâmica ao

funcionamento dos Centros de Emprego.

Por fim, importa referir que a Lei n.° 24/2013, de 20 de março, aprova o regime jurídico

aplicável ao mergulho recreativo em todo o território nacional, em conformidade com o

Decreto-Lei n.° 9212010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.° 2006/123/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado

interno, com a Lei n.° 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.° 2005/36/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei n.° 9212011, de 27 de julho, que cria o

Sistema de Regulação de Acesso a Profissões (SRAP).

b) Iniciativas Legislativas e Petições Pendentes Sobre Matéria Conexa

Da pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),

verificou-se que se encontram pendentes, sobre matéria conexa com esta proposta de lei,

as seguintes iniciativas legislativas:

Proposta de Lei n.° 198/Xll/3.a (GOV) - Aprova o regime jurídico aplicável ao

nadador-salvador em todo o território nacional, em conformidade com o Decreto-Lei

n.° 92/201 0, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.° 2006/123/CE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado

interno, com a Lei n.° 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.° 2005/36/CE,

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao

reconhecimento das qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei n.° 92/2011, de

27 de julho, que cria o Sistema de Regulação de Acesso a Profissões.

c) Consultas obrigatórias eiou facultativas

O Governo, na exposição de motivos, menciona que consultou:

• Os órgãos de governo próprio das regiões autónomas;

• A Associação Nacional de Municípios Portugueses;
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. A Comissão de Regulação do Acesso a Profissões.

Os contributos recebidos no âmbito dessas audições (Relatório e parecer da Assembleia

Legislativa e ofício do Governo da Região Autónoma dos Açores, parecer da Assembleia

Legislativa e ofício do Governo da Região Autónoma da Madeira e Relatório da Comissão

de Regulação do Acesso a Profissões), foram entregues pelo Governo aquando da

submissão da referida Proposta de Lei.

d) Verificação do cumprimento da lei formulário

A Lei n.° 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.° 42/2007, de 24 de

agosto, habitualmente designada como lei formulário, possui um conjunto de normas sobre

a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas.

Nos termos do n.° 2 do artigo 7.° da lei formulário, “os atos normativos devem ter um título

que traduza sinteticamente o seu objeto”.

Assim, em cumprimento desta disposição, e considerando que a presente iniciativa promove

a revogação do Decreto-Lei n.° 12/94, de 15 de janeiro, e do Decreto n.° 48008, de 27 de

outubro de 1967, a menção das referidas revogações devia constar do título desta iniciativa,

simplificando-se também o respetivo teor e aproximando-se o mesmo do seu objeto.

PARTE II - OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER

A autora do Parecer reserva a sua opinião para futura discussão em plenário.

PARTE III - CONCLUSÕES

1. O Governo apresentou a Proposta de Lei n.° 197/Xll/3.a, que aprova o regime jurídico

aplicável ao mergulho profissional em todo o território nacional, em conformidade com o

Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.° 2006/123/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado

interno, com a Lei n.° 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.° 2005/36/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei n.° 92/2011, de 27 de julho, que cria o

Sistema de Regulaçâo de Acesso a Profissões.
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2. A presente iniciativa procede à aprovação do regime jurídico aplicável ao mergulho

profissional, nomeadamente quanto aos requisitos de acesso à atividade, aos requisitos de

certificação da formação, aos requisitos de certificação de equipamentos, instalações e

plataformas de mergulho.

Nestes termos a Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho é de

PARECER

1. A Proposta de Lei n.° 197/XIl,3.a, que aprova o regime jurídico aplicável ao mergulho

profissional em todo o território nacional, em conformidade com o Decreto-Lei n.° 92/2010,

de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.° 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno, com a Lei n.°

9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.° 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e

com o Decreto-Lei n.° 92/2011, de 27 de julho, que cria o Sistema de Regulação de Acesso

a Profissões, apresentada pelo Governo, se encontra em condições constitucionais e

regimentais para ser debatida na generalidade em Plenário.

2. O presente Parecer deve ser remetido à Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, nos

termos regimentais aplicáveis.

Palácio de 5. Bento, 11 de fevereiro de 2014.

A Deputada autora do Parecer O Presidente da Comissão

(Otília Ferreira Gomes) (José Manuel Canavarro)
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PARECER DA COMISSÃO DE SEGURANÇA SOCIAL E

TRABALHO

Proposta de Lei n.2 198/XII (3.) (GOV) — Aprova o regime
jurídico aplicável ao nadador-salvador em todo o território Autor: Deputado Antónionacional, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 92/2010, de
26 de julho, que transpôs a Diretiva n.2 2006/123/CE, do Cardoso (P5)
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro,
relativa aos serviços no mercado interno, com a Lei n.2
9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.2
2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de
setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais, e com o Decreto-Lei n.2 92/2011, de 27 de julho,
que cria o Sistema de Regulaço de Acesso a Profissões.
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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA

1 — Nota Introdutória

O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a Proposta de

Lei n. 198/Xll/3., «Aprova o regime jurídico aplicável ao nadador-salvador em todo

o território nacional, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 92/2010, de 26 de

julho, que transpôs a Diretiva n.2 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno, com a Lei n.2

9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n. 2005/36/CE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e com o Decreto-Lei n.2 92/2011, de 27 de julho, que cria

o Sistema de Regulação de Acesso a Profissões.»

Esta iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, nos

termos e ao abrigo do disposto no n. 1 do artigo 167. e na alínea d) do n.2 1 do artigo

197. da Constituição e do artigo 118. do Regimento da Assembleia da República

(RAR).

PARTE II— CONSIDERANDOS

1. Objeto e motivação da iniciativa legislativa

A Proposta de Lei n.2 198/XIl/3., de iniciativa do Governo, procede à aprovação do

regime jurídico aplicável ao nadador-salvador, aos requisitos de certificação da

formação e aos requisitos de certificação de equipamentos e instalações, em

conformidade com o disposto no Decreto- Lei n. 92/2010, de 26 de julho, bem como
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as disposições da Lei n.9 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.9 41/2012, de 28

de agosto, que transpâs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.9 2005/36/CE, do

Parlamento e do Conselho de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das

qualificações profissionais, e a Diretiva n. 2006/100/CE, do Conselho, de 20 de

novembro de 2006, que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação

de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia, definem que o acesso à

prestação de serviços na área das profissões regulamentadas com impacto na

segurança, defesa e proteção da vida e bem-estar do próprio e de terceiros se faça

mediante procedimento de verificação das qualificações profissionais, tendo em conta

o risco inerente à falta de qualificação profissional.

Por sua vez, o Decreto-Lei n.2 92/2011, de 27 de julho, que institui o Regime Jurídico

do Sistema de Regulação do Acesso a Profissões, baseado nas qualificações e no

sistema de certificação profissional, vem simplificar o acesso a diversas profissões,

eliminando os obstáculos à liberdade de escolha e acesso à profissão, exceto quando

existam restrições que se afiguram necessárias à salvaguarda do interesse público, por

razões inerentes à própria capacidade das pessoas.

No que concerne à atividade do nadador-salvador, importa ter presente que, na

sequência da requalificação das zonas costeiras, assiste-se ao aparecimento de novos

acessos aos espaços aquáticos, proporcionando o incremento da prática balnear,

recreio e lazer à beira-mar e, bem assim, da atividade náutica.

Tal desenvolvimento torna indispensável um investimento nesta área capaz de

responder aos novos desafios das sociedades modernas com medidas e sistemas de

assistência a banhistas nos espaços aquáticos eficientes e eficazes, tendo como

objetivo a proteção das vidas humanas.

Acresce ainda que, sob estes fundamentos de interesse público, se impõem aos

nadadores-salvadores especiais deveres de socorro e auxílio aos banhistas em

situações de perigo, de emergência ou de acidente, que podem inclusivamente

determinar a aplicação de medidas de suporte básico e avançado de vida, bem como

4
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deveres de colaboração com as autoridades competentes no que respeita à vigilância,

socorro e prevenção de acidentes no meio aquático.

Assim, na defesa dos valores fundamentais de interesse público identificados, assume-

se como imperativo a definição de um conjunto adequado de requisitas clínicos e

psicológicos conclusivos quer de aptidão ou não para o exercício das profissões quer

da manutenção da capacidade no decurso da vida profissional ativa.

Torna-se pois necessário definir as essenciais qualificações profissionais, físicas e

psíquicas cuja verificação declara a aptidão para o ingresso e progressão nas atividades

e estatuir sobre os fundamentais requisitos de certificação e verificação da aptidão e

sobre as entidades com competência nesta matéria.

2. Enquadramento constitucional e legal

A proteção dos nadadores salvadores contra acidentes de trabalho e doenças

profissionais encontra-se amplamente prevista na Constituição da República

Portuguesa [CRP], não apenas na vertente da prevenção, mas também na vertente da

reparação dos danos emergentes do infortúnio laboral.

O regime jurídico aplicável ao nadador-salvador, quanto aos requisitos de acesso à

atividade, aos requisitas de certificação da formação e aos requisitas de certificação de

equipamentos e instalações, está em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.9

92/2010, de 26 de julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.2

2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006,

relativa aos serviços no mercado interno, bem como o disposto na Lei n.2 9/2009, de 4

de março, alterada pela Lei n. 41/2012, de 28 de agosto, que transpôs para a ordem

jurídica interna a Diretiva n.2 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7

de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e com o

Decreto-Lei n.2 92/2011, de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico do Sistema

de Regulação de Acesso a Profissões.
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3. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

À data da elaboração do presente parecer, encontra-se pendente na Comissão de

Segurança Social e Trabalho o Projeto de Lei n.9 216/Xll/1. (BE) - Estabelece o acesso

aos direitos educativos a nadadores salvadores.

4. Contributos de entidades que se pronunciaram

Foi enviada cópia à Assembleia da República do Relatório e Parecer da Assembleia

Legislativa da Região Autónoma dos Açores e ofício do Governo da Região Autónoma

dos Açores, parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e ofício

do Governo da Região Autónoma da Madeira e Relatório da Comissão de Regulação do

Acesso a Profissões.

No parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é referido que a

matéria objeto da iniciativa é da competência própria da Região Autónoma, baseando-

se nos termos da alínea c) do n.2 2 do artigo 61.2 do Estatuto Político-Administrativo

da Região Autónoma dos Açores, que estabelece que a competência legislativa em

matéria de formação profissional e valorização de recursos humanos, obtenção e

homologação de títulos profissionais e a certificação de trabalhadores está atribuída à

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Acrescenta que, no que se refere às Regiões Autónomas, a legislação nacional, em

matéria não reservada à competência dos órgãos de soberania e enunciados no

respetivo Estatuto Político-Administrativo, só se aplica às Regiões Autónomas na falta

de legislação regional própria, segundo o princípio da supletividade do direito nacional,

consagrado no artigo 228. da Constituição da República Portuguesa e artigo 15. do

Estatuto Polftico-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.

A Proposta de Lei n.2 198/Xll/3. estabelece que, uma vez aprovada, se aplicará nas

Regiões Autónomas sem prejuízo das competências legislativas próprias daquelas

Regiões, o que, não correspondendo à fórmula que melhor traduz o princípio

constitucional em causa, constitui um aditamento em relação à versão inicialmente
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ASSEMBLEIA DA IEPÚBLICA

Comissão de Segurança Social e Trabalho

apresentada pelo Governo à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e

implica o reconhecimento da competência legislativa própria da Região Autónoma dos

Açores.

PARTE III — POSIÇÃO DO AUTOR DO PARECER

O autor do presente parecer reserva, nesta sede, a sua posição sobre a Proposta de Lei

n.9 198/Xll/3., que é de «elaboração facultativa» [cf. n.2 3 do artigo 137.2 do RAR],

para a discussão em Plenário da Assembleia da República.

PARTE IV — CONCI.USÕES

Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Segurança Social e

Trabalho emite o seguinte parecer:

1. A presente iniciativa legislativa, a Proposta de Lei n.2 198/Xll/3., apresentada

pelo Governo, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser

discutida e votada em Plenário da Assembleia da República;

2. O presente Parecer deve ser remetido à Comissão Parlamentar de Defesa

Nacional, nos termos regimentais aplicáveis.

Palácio de S. Bento, 12 de fevereiro de 2014.

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão

(António Cardoso) (José Manuel Canavarro)
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