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Proposta de Lei n.2 216/Xll/3 (GOV) Andrade (PS)

Estabelece os requisitas de acesso e exercício da atividade das entidades e profissionais
responsáveis pelas instalações elétricas, conformando-os com a disciplina da Lei n.2 9/2009,
de 4 de março, e do Decreto-Lei n2 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas
nos 2005/36/CE, de 7 de setembro, r&ativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de dezembro, elafva aos serviços no mercado nterno 1
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PARTE ONSlDERAN DOS

1 NOTA PREUMNAR

A nciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de niciativa, nos

termos da alínea d) do artigo 197.2 da Constitinção da Republica Portuguesa e do artigo 118.9

do Regimento da Assembleia da República.

Respeita os requisitos formais previstos no n.2 1 do artigo 119.2 e nas alíneas a), b) e c) do n.2

1 do artigo 124.2 do Regimento, relativamente às iniciativas em geral, bem como os previstos

no n.2 2 do artigo 123.2 do referido diploma, quanto às propostas de lei em particular.

Respeita ainda os limites impostos pelo Regimento, por força do disposto nos n,OS 1 e 3 do

artigo 120.2 do Regimento.

Como refere a Exposição de Motivos da proposta, o Governo ouviu os órgãos de governo

próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Comissão

para a Regulação do Acesso a Profissões, a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros

Técnicos. Esta auscultação foi efetuada, deduz-se, na fase de Anteprojeto, considerando

algumas apreciações que são aduzidas — vide, a título de exemplo, a referência no parecer da

Comissão de Regulação do Acesso a Profissões quanto à sua apreciação ao n.2 3 do artigo 2O

da Proposta.

O Parlamento promoveu, em relação à proposta aqui apresentada, a audição dos órgãos de

governo próprios das Regiões Autónomas. A Comissão de Economia e Obras Públicas

promoveu a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que formulou um conjunto

de alertas quanto à matéria definida nos artigos 22.2, 23.2, 24.2, 26.2 e 32.2.

Esta proposta de lei visa aprovar os requisitos de acesso e exercício da atividade, em território

nacional, das entidades instaladoras de instalações elétricas de serviço particular (El) e

técnicos responsáveis pela execução que exercem atividade a título individual; das entidades
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Pretende-se, igualmente, reguiar a certificação sectorial das entidades formadoras com

responsabilidade na formação os técnicos responsáveis.

“Esta iniciativa legislativo conforma os egimes aplicáveis às entidades e profissionais com a

disciplina do Decreto-Lei n.2 92/2010, de 26 de julho, que transpõe para a ordem jurídica

interna a Diretiva n.2 20O6/123/CE. do Parlamenta Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro,

relativa ao mercado interno dos serviços, e com a Lei a.2 9/2009, de 4 de março, alterada pela

Lei n.2 41/2012, de 28 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.2

2005/36/CE) do Parlamenta e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das

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

Regulação de Acesso a Profissões (SRAP).”

A Proposta pretende, igualmente, “atribuir a responsabilidade pela execução de instalações

elétricas a empresas instaladoras que exerçam legalmente a atividade da construção, sob o

controlo e supervisão do instituto da Construção e da Imobiliário, l.P., permitindo-se, no

entanto, que essa responsabilidade possa ser assumida por técnicos responsáveis pela

execução de instalações elétricas, a título individual, para as instalações elétricas de baixa

tensão, com potência até 50 kVA”.

A iniciativa em apreço salienta “que a referida opção legal se encontra em linha com a solução

já adotada no regime jurídico aplicável à produção de eletricidade par intermédio de unidades

de mícroprodução”, constante do Decreto-Lei n.2 363/2007 de 2 de novembro, alterado (o

artigo 12.2) pela Lei a.2 67-A/2007. de 31 de dezembro, e pelos Decretos-Lei n.os 118-A/2010,

de 25 de outubro, e 25/2013, de 19 de fevereiro, bem como no regime jurídico aplicável às

unidades de miniprodução, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 34/2011, de 8 de março, alterado

pelo Decreto-Lei a.2 25/2013, de 19 de fevereiro.”

Saliente-se que a presente Proposta contempla um regime contraordenacional sendo

(subsidiariamente) aplicável o regime geral do ilícito de mera ordenação social, constante do

regime geral das contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 433/82, de 27 de outubro,
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A inciativa obedece ao formulár’o correspondente a uma proposta de le’ do Governo.

Quanto a entrada em vigor, em caso de aprovação terá lugar 180 dias após a sua publicação,

nos termos do artigo 382 da proposta

2. DO OBJECTO, CONTEÚDO E MOTIVAÇÃO DA IMCIATIVA

A presente iniciativa legislativa propõe estabelecer os requisitos de acesso e exercício da

atividade das entidades e profissionais responsáveis pelas instalações elétricas, conformando

os com a disciplina da Lei n9 9/2009, de 4 de março, e do DecretoLei n2 92/2010, de 26 de

julho, que transpuseram as Diretivas n.os 2005/36/CE, de 7 de setembro, relativa ao

reconhecimento das qualificações profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de dezembro, relativa

aos serviços no mercado interno.

21 — CONSIDERAÇÕES GERAIS DA NOTA TÉCNICA

De acordo com a Nota Técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, datada

de 5 de maio de 2014, é possível constatar alguns aspetos que importam ter em consideração

para a apreciação da proposta de lei apresentada pelo Governo, nomeadamente o

enquadramento realizado ao nível da legislação comunitária, em especial o enquadramento

que é feito para os seguintes países: Espanha, Itália e Reino Unido.

3. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDENTES SOBRE A MESMA MATÉRIA

De acordo com a nota técnica, da consulta efetuada à base de dados do processo legislativo e

da atividade parlamentar, foi identificada a existência de uma outra proposta conexa e que se

encontra também para apreciação, a Proposta de Lei n.2 217/Xll/3. que “Estabelece os

requisitos de acesso e exercício da atividade das entidades e profissionais que atuam na área

dos gases combustíveis, conformando-o com a disciplina da Lei n.9 9/2009, de 4 de março, e

do Decreto-Lei n2 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas nos 2005/36/CE, de
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PARTE II OPNlÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

O Deputado relator do presente relatório exime-se, nesta sede, de emitir a sua ooinio política

sobre a Proposta de Lei n2 216/Xll/3 (GOV), que é de elaboraçâo facultativa nos termos do

n 2 3 do artigo 1379 do Regimento, reservando a sua posiçâo para o debate em Plenário.

PARTE W — CONCLUSÕES

Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas emite o seguinte

parecer:

1 — A Proposta de Lei n.9 216/Xll/3 (GOV) estabelece os requisitos de acesso e exercício da

atividade das entidades e profissionais responsáveis pelas instalações elétricas,

conformando-os com a disciplira da Lei n9 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.9

92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n°’ 2005/36/CE, de 7 de setembro,

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de

dezembro, relativa aos serviços no mercado interno;

2 - A presente iniciativa inclui uma exposição de motivos e obedece ao formulário

correspondente a uma Proposta de Lei;

3 - A presente iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais

aplicáveis para ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República.



!

________________

4ss ‘

Comissão o Economa Dbs úooas

Em conformidade com o disposto no artigo 13i do Regimento da Assembleia da República

anexase a nota técnica elaborada Oeios serviços

Palácio de S. Bento, 13 de maio de 2014

O Deputado Autor do Parecer O Vice-Presidente da Co são

(Mota Andrade) (Fernndo Serrasquero)





Estabelece os requisitos de acesso e exercício da atividade das entidades e

profissionais responsáveis pelas instalações elétricas, conformando-os com a

disciplina da Lei n° 912009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n° 9212010, de 26 de

julho, que transpuseram as Diretivas nS 2005I36ICE, de 7 de setembro, relativa ao

reconhecimento das qualificações profissionais, e 200611 23ICE, de 12 de dezembro,

relativa aos serviços no mercado interno.

Data de admissão: 16 de abril de 2014
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Analise sucinta dos factos, situações e ealídades respeitantes a in ciativa

O Governo apresenta urna proposta de lei para aprovação de um novo regime de acesso e exercício da
atividade de técnico responsável por instalações elétricas de serviço particular, abrangendo também as
empresas instaladoras e as entidades inspetoras. Para além disso este novo diploma atualiza os requisitos de
qualificações necessários ao exercício da atividade e introduz alterações no regime jurídico aplicável à
conceção, estabelecimento, inspeção e exploração das instalações elétricas de serviço particular.

Informa o Governo, na exposição de motivos, que a presente lei elimina as autorizações específicas para o
acesso à atividade, implementa a centralização dos procedimentos administrativos no balcão único electrónico
nos termos previstos no artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho, consagra a regra do deferimento
tácito e remete para os regimes do reconhecimento mútuo de requisitos e da cooperação administrativa
previsos no referido decreto-lei, ao mesmo tempo que, sempre que necessário, concretiza alguns espetos da
disciplina da Lei n.° 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.° 41/2012, de 28 de agosto, que transpõs a
Diretiva n.° 2005136/CE, do Parlamento e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento
das qualificações profissionais.” É regulada também a certificação sectorial das entidades formadoras
responsáveis pela formação daqueles técnicos.

A presente proposta de lei tem 38 artigos, que se distribuem por sete capítulos.

No capítulo 1 é fixado o objeto desta iniciativa legislativa; determinam-se os requisitos para acesso e exercício
das atividades das entidades instaladoras de instalações elétricas de serviço particular, das entidades
inspetoras de instalações elétricas de serviço particular e dos técnicos responsáveis, com destaque para a
necessidade de registo prévio ao início da atividade no Sistema de Registo de Instalações Elétricas de Serviço
Particular (SRIEP), o qual será aprovado por decreto-lei (realce-se o facto de a proposta de lei não ter, nas
suas disposições finais e transitórias, uma norma regulatória na qual fixe o prazo para o Governo aprovar este
decreto-lei bem como a portaria que se refere no seu artigo 30°); fixam-se as regras para o reconhecimento
mútuo de qualificações.

O capítulo II densifica as regras de acesso à atividade de execução de instalações elétricas pelas entidades
instaladoras e pelos técnicos responsáveis pela execução: o capítulo III densifica as regras aplicáveis às
entidades inspetoras de instalações elétricas, no que toca ao respetivo acesso e exercício e ao
reconhecimento destas entidades, e o capítulo IV faz o mesmo em relação aos técnicos responsáveis pelo
projeto e pela exploração destas instalações.

O capítulo V é dedicado à certificação das entidades formadoras, entregando-se essa competência à Direção-
Geral de Energia e Geologia (DGEG). No capítulo VI é regulado o exercício destas atividades por entidades e
técnicos legalmente estabelecidos em outro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu.

Finalmente, no capítulo VII, nas disposições complementares, transitórias e finais, define-se o regime
contraordenacional, comete-se à DGEG a fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na futura lei,
definem-se as taxas a aplicar no âmbito da presente ei (matéria que é remetida para posterior portaria a
aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da energia), centralizam-se os procedimentos
administrativos no balcão único eletrónico, definem-se as disposições transitórias a aplicar aos atuais técnicos

Proposta de Lei n.° 2161X1I13.a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6)
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N Apreciação da conformidade dos requisitas formais constitucionais e regimentais e
do cumprimento da lei formulário

• Conformidade com os requisitas formas, constitucionais e regimentais

A proposta de le em apreço é apresentada pelo Governo, nos termos da alínea d) do artigo 197 ° da
Constituição e do 118 ° do Regimento, que consubstanciam o poder de iniciativa da lei

A iniciativa respeita os requisitos formais previstos no n ° 1 do artigo 1 19.° e nas alíneas a) b) e c) do n ° 1 do
artigo 124.° do Regimento, relativamente às iniciativas em geral, bem como os previstos no n.° 2 do artigo
123.° do referido diploma, quanto às propostas de lei em particular. Respeita ainda os limites da iniciativa
impostos pelo Regimento, por força do disposto nos noS 1 e 3 do artigo 120.° do Regimento.

• Verificação do cumprimento da ei formu’ário

A proposta de lei inclui uma exposição de motivos, em conformidade com o disposto no artigo 13.° da Lei n
74/98, de 11 de novembro (sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas), alterada e
republicada pela Lei n.° 42/2007, de 24 de agosto.

Cumpre o disposto no n.° 2 do artigo 7 ° da lei formulário, uma vez que tem um título que traduz sinteticamente
o seu objeto [disposição idêntica à da alínea b) do n.° 1 do artigo 124 O do Regimento]

Nos termos do n.° 3 do artigo 124.° do Regimento “As propostas de lei devem ser acompanhadas dos
estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado” Como refere a exposição de motivos da
proposta de lei o Governo ouviu os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação
Nacional de Municípios Portugueses, a Comissão para a Regulação do Acesso a Profissões, a Ordem dos
Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros Técnicos, e juntou vários pareceres.

Para além disso, esta iniciativa legislativa prevê contraordenações para várias situações, nos termos do seu
artigo 27°; prevê a aplicação de taxas, nos termos do artigo 30°; contém disposições transitórias, nos termos
do artigo 34°; tem uma norma relativa à sua aplicação nas Regiões Autónomas, nos termos do artigo 36°: e
tem uma norma revogatória, nos termos do artigo 37°.

Quanto à entrada em vigor, terá lugar 180 dias após a sua publicação, nos termos do artigo 38.° da proposta
de lei.

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

e Enquadramento legal nacional e antecedentes
Proposta de Lei ri.0 21 61X1113.a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.)
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A presente iniciativa pretende ainda regular a certifcação sectoria das entidades formadoras (EF),

responsáveis pela formação dos técnicos responsáveis.

Esta iniciativa legislativa conforma os regimes aplicáveis às entidades e profissiorais com a disciplina do
que transpõe oara a ordem jurídica interna a

relativa ao mercado interno dos serviços, e com a
alterada pela que transpõe para a ordem

jurídica interna a relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais, e do que cria o
Sistema de Regulação de Acesso a Profissões (SRAP).

A Lei n.° 9/2009 foi regulamentada em relação às várias profissões por intermédio de portarias Destacamos,
pela afinidade com a temática desta iniciativa, a Portaria , que especifica as
profissões regulamentadas abrangidas no setor da energia e designa a respetiva autoridade competente para
proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais.

Pretende também, esta proposta, “atribuir a responsabilidade pela execução de instalações elétricas a
empresas instaladoras que exerçam legalmente a atividade da construção, sob o controlo e supervisão do

Instituto da Construção e do Imobiliário, 1. P., permitindo-se, no entanto, que essa responsabilidade possa ser

assumida por técnicos responsáveis pela execução de instalações elétricas, a título individual, para as

instalações elétricas de baixa tensão, com potência até 50 kVA”.

A iniciativa em apreço salienta “que a referida opção legal se encontra em linha com a solução já adotada no

regime jurídico aplicável à produção de eletricidade por intermédio de unidades de microprodução”, constante

do , alterado (o artigo 12.°) pela

e pelos Decretos-Lei nOs
, e , bem como

no regime jurídico aplicável às unidades de miniprodução, aprovado pelo
alterado pelo
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Às contraordenações previstas na presente proposta de lei é (subsidiariamente) aplicável o regime geral do

ilícito de mera ordenação social, constante do regime geral das contraordenações, aprovado pelo

alterado pelos Decretos-Leis n.OS

,epela

Por fim, a presente iniciativa pretende revogar os seguintes diplomas:

a) O (Altera o Decreto Regulamentar n.° 31/83, de 18 de Abril):

b) O (Aprova o Estatuto do Técnico Responsável por

Instalações Eléctricas de Serviço Particular);

c) Os artigos 16.° e 17.° do anexo 1 e os anexos li e III da (Aprova o

Regulamento da Actividade e Reconhecimento da Associação Nacional Inspectora de Instalações Eléctricas, o

Regulamento da Actividade das Entidades Regionais Inspectoras de Instalações Eléctricas e o Regulamento

para a Selecção e Reconhecimento das Entidades Regionais Inspectoras de Instalações Eléctricas):

d) A (Fixa a taxa de inscrição dos electricistas no cadastro de técnicos

responsáveis de instalações eléctricas de serviço particular).

Antecedentes parlamentares

Nesta Legislatura foram apresentadas as seguintes iniciativas legislativas com conexão à matéria agora em

discussão:

• - Procede à primeira alteração à 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 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.

• - Aprova o regime de acesso e exercício das atividades de realização

de auditorias energéticas, de elaboração de planos de racionalização dos consumos de energia e de

Proposta de Lei n.° 216/Xll,3.a (GOV)
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Estabelece o regime aphcável aos subcentros de inseminação
artificial de bovinos procedendo, ainda, à conformação do referido regime com a disciplina da Lei n °

9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho. que transpuseram para a ordem
urídca interna as Diretivas nos 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de
setembro de 2005, e 2006/123/CE. do Parlamento Europeu e do Conselho. de 12 de dezembro de
2006, relativas ao reconhecimento das qualificações profissionais e aos serviços no mercado interno

- Aprova o regime jurídico aplicável ao mergulho recreativo em todo
o território nacional. em conformidade com o Decreto-Lei n.° 92/2010. de 26 de junho. que transpôs a
Diretiva n.° 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho. de 12 de dezembro de 2006, 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 27de julho, que cria o Sistema de
Regulação de Acesso a Profissões.

- Aprova os requisitos de acesso e de exercício da atividade de
perito qualificado para a certificação energética e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e
sistemas, conformando-o com a disciplina da Lei n.° 9/2009. de 4 de março. que transpôs a Diretiva
n°5 20051361CE, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais.

— Aprova os requisitos de acesso e exercício das atividades das
Empresas de Manutenção de Instalações de Elevação e das Entidades Inspetoras de Instalações de
Elevação, e seus profissionais, conformando-os com a disciplina da Lei n.° 9/2009, de 4 de março. e
do Decreto-Lei n°92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n.°s 2005/36/CE, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais. e 2006/1231CE. relativa aos serviços no mercado
interno.

e
- 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.

- Estabelece os requisitos de acesso e exercício da atividade das
entidades e profissionais que atuam na área dos gases combustíveis, conformando-o com a disciplina
da Lei n.° 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as
Diretivas n.°s 2005/36/CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno.

Na X Legislatura foi apresentada a (Transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva n.° 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. de 7 de Setembro de 2005. relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais e a Directiva n.° 2006/IOQ/CE do Conselho. de 20 de
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ía adesão da Bulgária a Roménia) que deu origem a La n 9/2009 de 4 de rarço

e Enquadramento doutrináriolbibNográfico

FERNANDES. Francisco Liberal O reconhecimento das quahficações profissionais dos cidadãos

comunitários: notas sobre a Lei n.° 9/2009 Questões laborais Lisboa. SSN 0872-8267 A. 16, n° 34 (jul/dez.

2009) p 121-147. Cota: RP-577

Resumo: No presente artigo, o autor aborda o acesso e exercício das profissões regulamentadas no mercado

interno, no âmbito de aplicação da Lei n.° 9/2009. Analisa ainda o reconhecimento dos títulos de formação e

as disposições específicas aplicáveis à prestação de serviços noutro Estado membro. Aprofunda as questões

relativas à liberdade de estabelecimento, nomeadamente o regime geral de reconhecimento dos títulos de

formação, o reconhecimento automático com base na experiência profissional e na coordenação das

condições mínimas de formação, o processo de reconhecimento das qualificações profissionais no âmbito do

direito de estabelecimento, os requisitos para o exercício de uma profissão e a execução do sistema de

reconhecimento.

PERTEK, Jacques - Consolidation de lacquis des systèmes de reconnaissance des diplômes par la directive

2005/36 du 7 Septembre 2005. Revue du marché commun et de I’Union Européenne. Paris. ISSN 0035-

2616. N° 515 (févr. 2008). p. 122-1 29. Cota: RE-33

Resumo: O autor analisa brevemente a Diretiva n.° 2005/36. de 7 de setembro. Refere que para muitas

empresas e profissões a consideração da evidência das qualificações obtidas fora do sistema nacional é

essencial para o exercício efetivo desse direito. Na opinião do autor, esta diretiva vem simplificar e racionalizar

o reconhecimento dos diplomas, introduzindo novos instrumentos e mostrando novas soluções, estabelecendo

um regime simplificado para a prestação de serviços.

RAMALHO, Maria do Rosário Palma - A Dir 2006/123/CE, relativa aos serviços no mercado interno (Directiva

Bolkestein) e a harmonização comunitária no domínio da segurança social e do direito do trabalho. In Estudos

em homenagem ao Professor Doutor Paulo de Pitta e Cunha. Coimbra: Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-

4146-9. Vol. 1, p. 643-650. Cota: 10.11 - 348/2010

Resumo: A autora analisa o conteúdo da Diretiva acima referida na perspetiva da avaliação das suas

eventuais incidências no domínio laboral e da segurança social. nomeadamente, no que respeita à promoção

do emprego, quanto à sua compatibilidade com os regimes vigentes em matéria social, relativamente à

exclusão do âmbito de incidência da Diretiva de algumas atividades econômicas em especial, sobre os

critérios definidos pela Diretiva para a resolução de conflitos entre as suas normas e outras regras

comunitárias na área social e, finalmente, apresenta algumas das implicações laborais da disciplina de

liberdade de circulação de serviços estabelecida pela mesma Diretiva.

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento. Departamento Temático Política Económica e Científica - Study on

transposition of the directive on the recognition of professional qualifications. Legal Affairs-Internal Market
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and Consumer Protecton study [Em nha] N° 416238 (Sep 2009) 43 p [Consut 5 Jun 20121
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Res o Este es udo cor u que odos s Estados rrer’lo os om exceção de m ansp serarr e
mp ementarar, a dwet’va 2005/36 embora com atrasos graves, o que teve mphcações ia aphcação ca
mesma em todos os Estados-Membros Constata-se que existe falta de confiança nos sistemas educacionais
dos outros Estados-Membros e é importante que essa confiança seja restabelecda para que a dwetva possa
ser mplementada adequadamente.

Enquadramento do tema no plano da União Europeia

Nos termos do n.° 2 do artigo 26.° do o mercado
interno compreende um espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulação das mercadorias, das
pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados” (Parte III - As
políticas e ações internas da União - Título 1 - O Mercado Interno) e, segundo o artigo 49.° do mesmo Tratado,
é assegurada a liberdade de estabelecimento e, por fim, o artigo 56.° estabelece o direito de prestar serviços
na Comunidade.

No referente à , relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, cumpre informar que consagra a primeira
modernização de conjunto do sistema europeu de reconhecimento das qualificações profissionais, com vista a
facilitar o estabelecimento e a livre circulação no mercado interno de pessoas que prestam serviços
qualificados1

Saliente-se que a Diretiva n.° 2005/36/CEE consagra o princípio do reconhecimento mútuo das qualificações
profissionais para o exercício de profissões regulamentadas, estabelecendo as regras relativas ao
reconhecimento das qualificações profissionais que permitem que um cidadão da União Europeia com
qualificações profïssionais adquiridas num Estado membro possa, em determinadas condições, ter acesso e
praticar a sua profissão, quer a título independente quer como assalariado, noutro Estado membro.

Cabe referir que a do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de
2013, alterou a Diretiva 2005/36/CEE com o objetivo de, entre outros aspetos, modernizar e simplificar as
regras aplicáveis à mobilidade dos profissionais no território da UE, através nomeadamente da emissão de
uma carteira profissional europeia2 para todas as profissões interessadas, e o
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, estabelece as regras de utilização do
Sistema de Informação do Mercado Interno (<lMl») para efeitos de cooperação administrativa, incluindo o
tratamento de dados pessoais, entre as autondades competentes dos Estados membros e entre estas e a
Comissão.

No que concerne à do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de
2006, relativa aos serviços no mercado interno, saliente-se o ponto 4 dos considerandos, que recorda que “os
serviços são os motores do crescimento económico e representam 70% do P18 e dos empregos na maioria
dos Estados-Membros, essa fragmentação do mercado interno tem um impacto negativo no conjunto da

Para informação detalhada em matéria de reconhecimento das qualificações profissionais no mercado interno consulte-se
a página da Comissão Europeia em

2 «Carteira profissional europeia»: certificado eletrónico que comprova que o profissional cumpriu todas as condições
necessárias para prestar serviços num Estado membro de acolhimento a título temporário e ocasional ou o
reconhecimento das qualificações profissionais para efeitos de estabelecimento num Estado membro de acolhimento.
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aconorria e rope a nomeadamente a competitividade das PME e na ci colação de trabalhadore r oedndo
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O ponto 3 dos encionados considerandos carifica qe preser dretiva e compatível com D retiva

2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de setemoro de 2005. re/atva ao recormec,menro

das quaificações profissionais, e não a afeta

Refira-se gualmente a Comunicação da Comissão Europeia «Uma melnor governação para o mercado único»

[COM(2012)259]3.assim como a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. de 3.102012 - Ato para o Mercado Único ii - Juntos

para um novo crescimento [COM(2012)573]4

Considere-se, por fim, o

— que sublinha o papel central do mercado interno integrado na realização

dos objetivos da estratégia Europa 2020 e r&eva para os entraves que impedem ou atrasam o

desenvolvimento da prestação de serviços entre Estados membros, especialmente os prestados por PME, que

predominam no domínio dos serviços.

Enquadramento internacional

Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE; Espanha. Itália e Reino Unido.

ESPANHA

Em Espanha, e a nível estatal, de acordo com o ‘ da Constituição Espanhola, o Estado tem

competência exclusiva sobre a “Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de

títulos acadêmicos y profesionales”. Esta regulação tem sido feita através da criação do

(CNCP), criado pela

com as alterações introduzidas pelo

O CNCP é reconhecido como a principal ferramenta para o ordenamento das qualificações profissionais,

classificando-as para efeitos de reconhecimento e acreditação. Esta figura jurídica deve ser atualizada pelo

Instituto Nacional de Ias Cualificaciones (INCUAL), refletindo-se no

(CMFP).

Para aceder à atividade de escrutínio realizada por outras Câmaras parlamentares da UE (a AR não procedeu ao
escrutínio), pode consultar-se a página: .

Para aceder à atividade de escrutínio realizada por outros Parlamentos nacionais da EU (a AR não procedeu ao
escrutínio), pode consultar-se a página: -
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exercicio de determinadas profissões

O pro eto estabelece ainda uma ‘sta de profissões de nscnção obrigato em co egio profssior a apenas
exigível em lei estatal, nomeadamente.

• Profissões de saúde médicos, farmacêuticos, veterinários odontologos, enfermeiros, fisioterapeutas
oticos-optometristas e podõlogos.

• Profissões jurídicas: advogados, procuradores e notários.

e Profissões técnicas. estabelece-se a obrigação para as profissões que realizem atividades no âmbito
da edificação e no manejo de explosivos, fundamentalmente.

Não obstante, e no que toca ás profissões relativas aos responsáveis por Instalações Elétricas de Serviço
Particular, foram já, no âmbito da transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva n.° 2005/36/O E, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, foram já aprovados os seguintes diplomas:

e

0

O

TÁLIA

Em Itália, o , transpõe a
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, bem como da

que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação
de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e Roménia.
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execução de rabalhos em objetos sob tensão seja confiada a rabalhadores qualificados nos termos da
normativa tecnica pertinente.

No caso específico das instalações elétr cas, o normativo de referência e a norma CEI 11-27 que contém os
elementos essenciais para a formação dos trabalhadores de instalações elétricas. Tal norma prevê que o
empregador atribua por escrito o nível de qualificação do técnico de instalações elétricas que pode ser de
“pessoa esperta [perita]” (PES) “pessoa avisada” (PAV) e idónea para trabalhos elétricos sob tensão. A norma
CEI 1 1-27 fornece, portanto, as orientações para identificar os requisitos mínimos de formação, em termos de
conhecimento técnico, de normas e de segurança. bem como a capacidade de organização e implementação
de atividades práticas nos trabalhos de eletricidade, que permitam adquirir desenvolver e manter a
capacidade dos técnicos atrás referidos.

A legislação relativa á atividade de eletricista é variada. Relativamente á matéria em análise nesta iniciativa,
destacamos a seguinte:

— Conversione in legge dei Decreto iegge n. 7 dei 31 gennaio 2007 (Decreto
Bersani) — Misure urgenti per Ia tutela dei consumator Ia promozione della concorrenza, lo svlluppo di attivitâ
economiche e la nascita di nuove imprese.

— Riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti alinterno degli edifíci.

Não encontramos um diploma que faça a transposição das diretivas de reconhecimento profissional e de
serviços nos termos da presente iniciativa, mas apenas referência à sua aplicabilidade direta à profissão de
eletricista e à prestação de serviços de empresas de instalações elétricas.

REINO UNIDO

O Reino Unido procedeu já á transposição da Diretiva n ° 20051361CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 7 de setembro de 2005, através dos seguintes diplomas

e
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• Eletncista de nstalação a instalação de sistemas de energia iluminação, proteção contra ncêndio

segurança e sistemas de rede de dados em todos os tipos de edifícios;
e Eletricista de manutenção - sistemas de verificar regularmente para se certificar de que eles estão

trabalhando com eficiência e segurança;
• Fabricantes de quadros eletrotécnicos - construção e instalação de painéis de controle que operam os

sistemas elétricos no interior de edifícios;
e Eletricista de reparação de máquinas reparação e manutenção de motores elétricos e outras

máquinas como transformadores para se certificar de que eles funcionam corretamente:

e Eletricista de sistemas rodoviários instalação e manutenção de iluminação pública e sistemas de

gestão de tráfego que dizem ao público o que eles precisam saber quando eles estão nas estradas e

autoestradas.

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

e Iniciativas legislativas

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se que

se encontra pendente a Proposta de Lei n.° 217/Xll/3.a
— “Estabelece os requisitos de acesso e exercício da

atividade das entidades e profissionais que atuam na área dos gases combustíveis, conformando-o com a
disciplina da Lei n.° 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.° 92/2010. de 26 de julho, que transpuseram as
Diretivas nOS 2005/361CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e

2006/123/CE. de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno”, cujo assunto é conexo com o da

iniciativa legislativa em apreço.

e Petições

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar. verificou-se que,
neste momento, não existe qualquer petição versando sobre idêntica matéria.

V. Consultas e contributos

• Consultas obrigatórias

Foi promovida por Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República a consulta dos órgãos de

governo próprio das Regiões Autónomas.
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Consultas facultativas

A Comissão pode sociear a pronúncia aa Ordem dos Engenhe’ros e da Ordem aos Enger’neros Técnicos
querendo

Pareceres! contributos enviados pelo Governo

O Governo enviou à Assembleia da República, corno anexos à proposta de lei, os emitidos pela
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira. pelo Governo Regional dos Açores. pelo Governo Regional da Madeira. pela Ordem dos
Engenheiros, pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e
pela Comissão de Regulação do Acesso a Profissões.

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua
aplicação

Em caso de aprovação, a presente niciativa não deverá levar a um aumento de encargos para o Orçamento
do Estado, uma vez que prevê a aplicação de taxas pelo reconhecimento das Entidades inspetoras de
instalações elétricas de serviço part!cular (E!IEL) e pela certificação de entidades formadoras (EF).
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