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Proposta de Lei n2 217/Xll/3 (GOV) Andrade (P5>

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.2 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.

1



-

74ssF 1 k1 ‘C

em ssão de Econo a e Obras Cubhcas

ÍNDKE

PARTE - CONSIDERANDOS

PARTE N - OPNÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

PARTE NI - CONCLUSÕES

PARTE V- ANEXOS



—

3 (

;é

PARTE CONSIDERANDOS

1 NOTA PRELIMINAR

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

termos da alínea d) do artigo 197,2 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 2

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 igualmente 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

Ordem dos Engenheiros relativo ao n.2 3 do artigo 202 que o Governo veio a acolher e incluiu

na Proposta.

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

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

promoveu a pronúncia por parte da Associação Nacional de Municípios e da Comissão

Nacional de Proteção de Dados que formulou um conjunto de alertas quanto à matéria

definida nos artigos 40,9, 41.2,42.2 e 57,2,
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sta p oposta de e sa aprova os requ saos de acesso e cxc cc o da at v dade e er to io

nac onal, das entidades instaladoras de gás, das entidades inspetoras de gás; das entidades

inspetoras de combustíveis; das entidades exploradoras das armazenagens e das redes e

amais de distnbuição de gás da classe e , dos profissionas que integram todas estas

entidades, e dos responsáveis técnicos pelo orojeto e pela exploração de instalações de

armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustível,

dependendo a acesso a estas atividades de autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia

(DGEG),

Pretende-se, igualmente, regular a certificação sectorial das entidades formadoras para a área

do gás, “conformando os regimes aplicáveis às entidades e profissionais com a disciplina do

Decreto-Lei n.2 92/201 0, de 26 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva

n.2 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa ao

mercado interno dos serviços, da Lei n. 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

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

profissionais, e do Decreto-Lei n2 92/2011, de 27 de julho, que cria o Sistema de Regulação de

Acesso a Profissões (SRAP)”

Regista-se, igualmente, que é regulada “a certificação sectoríal das entidades formadoras (EF)

para a área do gás, conforme decorre do regime-quadro de certificação de entidades

formadoras previsto na Portaria n.2 851/2010, de 6 de setembro, alterada pela Portaria n2

208/2013, de 26 de junho”, bem como proceder à revisão de vários requisitos e procedimentos

relacionados com as atividades constantes da Proposta.

São ainda, nos termos das disposições constitucionais constantes do artigo 472, reduzidos ou

eliminados um conjunto de impedimentos ou requisitos considerados discriminatórios ou

restritivos dos regimes de autorização, sem pôr em causa a necessidade de salvaguardar a

proteção de pessoas e de bens.
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ubsdiariamente ap cáve o egime gera do 1 cto dc mera ordenação soca constante do

regime geral das contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n2 433/82, de 27 de outubro,

alterado pelos Decretos-Leis r 356/89, de 17 de outubro, 244/95, de 14 de setembro, e

323/2001, de 17 de dezembro, e pela Le n 2 109/2001, de 24 de dezembro.

De acordo com a apreciação constante na Nota Técnica, verifica-se que o Decreto-Lei n 2

267/2002, de 26 de novembro, que “Estabelece os procedimentos e define as competências

para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de

petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis”, já teve anteriormente

quatro alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a quinta alteração ao referido

Decreto-Lei devendo este fato constar da identificação da Proposta.

A iniciativa obedece ao formulário correspondente a uma proposta de lei do Governo.

Quanto à entrada em vigor, em caso de aprovação, terá lugar 30 dias após a sua publicação,

nos termos do artigo 64. da proposta.

2. DO OBJECTO, CONTEÚDO E MOTRfAÇÀO DA INICIATIVA

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 n2 9/2009, de 4

de março, e do Decreto-Lei n.2 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n2s

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.

2.1 — CONSIDERAÇÕES GERAIS DA NOTA TÉCNICA

De acordo com a Nota Técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, 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 (com as suas especificidades nas Comunidades Autónomas> e Itália.



—

1

4ss ii fÃ

Co ssão de Eco9om a e Ooras ublic.as

3 IMCIATIVAS LEGSLATIVAS 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 existêrcia de uma outra proposta conexa e que se

encontra também para aprecaço, a Proposta de Lei n 9 216/XIl/3 que “Estabelece os

requisitos de acesso e exercício da atividade das entidades e profissionais responsáveis pelas

nstalações elétricas, conformando-os com a disciplina da Lei n9 9/2009, de 4 de março, e do

Decreto-Lei n2 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n9s 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”.

PARTE II- OPINiÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

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

sobre a Proposta de Lei n2 217/XIl/3 (GOV), que é de elaboração facultativa nos termos do

n.2 3 do artigo 1379 do Regimento, reservando a sua posiçào 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 n2 217/XII/3 (GOV) 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.2 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.2

92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n.2s 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;
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2 presente r c ati a nc ai uma exoosiçao e n t os e bede e o o m ar

correspondente a urra Proposta de e

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

aplicáveis para ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República.

PARTE V- ANEXOS

Em conformidade com o disposto no artigo 131 do Regimento da Assembleia da República,

anexe-se a nota técnica elaborada pelos serviços.

Palácio de 5. Bento, 13 de maio de 2014

O Deputado Autor do Parecer O Vce-Pr idente da C missão

L

(Mota Andrade) (Fernando Serrasqueiro)





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

julho, que transpuseram as Diretivas n.°s 2005136ICE, de 7 de setembro, relativa ao

reconhecimento das qualificações profissionais, e 20061123ICE, de 12 de dezembro,

relativa aos serviços no mercado interno.

Data de admissão: 16 de abril de 2014

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.a)
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1. Anáhse sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes a niciativa

A proposta de e em apreço aprova os reauisitos de acesso e exercício da atividade, em território nacional
das entidades instaladoras de gás: das entidades inspetoras de gás; das entidades inspetoras de
combustíveis; das entidades exploradoras das armazenagens e das redes e ramais de distribuição de gás da
classe 1 e II: dos profissionais que integram todas estas entidades: e dos responsáveis técnicos pelo projeto e
pela exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de
combustível, dependendo a acesso a estas atividades de autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia
DGEG). Finalmente. é regulada ainda a certificação sectorial das entidades formadoras para a área do gás.

Esta iniciativa legislativa tem 64 artigos, distribuídos por 1 1 capítulos. No Capítulo 1 dá-se conta de qual é o
objeto da lei, impõe-se o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei para se poder exercer as atividades
acima referidas (artigo 2°) e prevê-se o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais para estas
áreas. Nos Capítulos II a VIII especificam-se os requisitos de acesso e exercício das atividades objeto desta
iniciativa, atribuindo-se à DGEG competências de entidade gestora do sistema de supervisão destas
atividades. Realce-se que se prevê a aprovação do sïstema de supervisão por diploma próprio, mas não existe
na proposta de lei, nas suas disposições finais, qualquer norma prevendo o prazo de regulamentação da lei.
Implementa-se também um balcão único dos serviços e consagra-se a regra do deferimento tácito para a
autorização da conceder pela DGEG para exercício das atividades. Obriga-se ainda à existência de um seguro
de responsabilidade civil em todas estas atividades. No Capítulo IX consagra-se a livre prestação de serviços
por entidades legalmente estabelecidas noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu. No Capítulo X prevê-se que o acompanhamento destas atividades é feito pela DGEG. Finalmente.
no Capitulo XI congregam-se as disposições complementares, transitórias e finais, das quais se destacam as
normas contraordenacionais; de fiscalização, instrução de preços de contraordenação, aplicação de coimas e
sanções acessórias; de aplicação de taxas; de cooperação administrativa: e de alteração do Decreto-Lei n.°
267/2002, de 26 de novembro; as normas transitórias a aplicar às licenças já concedidas aquando da entrada
em vigor da presente lei: a aplicação às Regiões Autónomas; a norma revogatória e a norma de entrada em
vigor.

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e
do cumprimento da lei formulário

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais

A proposta de lei em apreço é apresentada pelo Governo, nos termos da alínea d) do artigo 197.° da
Constituição e do 11 8.° do Regimento da Assembleia da República, que consubstanciam o poder de iniciativa
da lei.

Esta iniciativa respeita os requisitos formais previstos no n.° 1 do artigo 119.° 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 n.OS 1 e 3 do artigo 120.°

Proposta de Lei n.° 2171X11,3.a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Púb!icas (6.a)



e Verificação do cumprimento da lei formulário

\ proposta oe lei rclu una exposição oe motivos em conforriidaae com o disposto io artigo 3 da Lei n.°

74/98 de 1 1 de novembro (sobre a pubiicação a identificação e o formulário dos diplomas) alterada e

republicada pela Lei n ° 42/2007, de 24 de agosto.

Nos termos ao n.° 1 do artigo 6.° da ei formulário, “Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de

ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que

procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”.

Através da consulta da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que o Decreto-Lei n.°

267/2002, de 26 de novembro, que “Estabelece os procedimentos e define as competências para efeitos de

licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos

de abastecimento de combustíveis”, sofreu quatro alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a

quinta.

Assim, sugere-se que o título da iniciativa passe a ser o seguinte: “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. 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, e procede à quinta

alteração ao Decreto-Lei n.° 267/2002, de 26 de novembro.

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 de Regulação do Acesso a Profissões, a Ordem dos

Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Para além disso, esta iniciativa legislativa prevê contraordenações para várias situações, nos termos do seu

artigo 53°’ prevê a aplicação de taxas, nos termos do artigo 55°, contém disposições transitórias, nos termos

do artigo 61.0; tem uma norma relativa à sua aplicação nas Regiões Autónomas, nos termos do artigo 62.° e

tem uma norma revogatória, nos termos do artigo 63.°

Quanto à entrada em vigor, terá lugar no prazo de 30 dias após a sua publicação, nos termos do artigo 64.° da

proposta de lei.

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

e Enquadramento legal nacional e antecedentes

A proposta de lei em apreço conforma os regimes aplicáveis às entidades e profissionais com a disciplina do

que transpõe para a ordem jurídica interna a
relativa ao mercado interno dos serviços, da

alterada pela : . .

, que transpõe para a ordem juridica

Proposta de Lei n.° 2171X1113.a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.9



elativa ao reconnec mento
as quau icaçoes orofiss ona s e oo que c a o S sterr a oe Regu ação

de Acesso a P ofissoes SRAP

Le n.° 9/2009 fo regulamentada er» relação às vánas profissões por intermédio de portarias. Destacamos
pela afinidade com a temática desta niciativa a Portaria que especifica as
profissões regulamentadas abrangidas no setor da energia e desïgna a respetva autoridade competente para
proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais

A presente proposta de lei regula ainda a certificação sectorial das entidades formadoras (EF) para a área do
gás. conforme decorre do regime-quadro de certificação de entidades formadoras previsto na

alterada pela

Importa para o Governo “proceder à revisão dos requisitos e dos procedimentos previstos nos seguintes
diplomas:

(Aprova o Estatuto das Entidades instaladoras e Montadoras e define
os grupos profissionais associados à indústria dos gases combustíveis), alterado pelo

(Estabelece os princípios a que deve obedecer o projecto, a construção, a exploração e a
manutenção do sistema de abastecimento dos gases combustíveis canalizados);

(Aprova os Procedimentos Relativos às Inspecções e à Manutenção das
Redes e Ramais de Distribuição e Instalações de Gás e o Estatuto das Entidades Inspectoras das Redes e
Ramais de Distribuição e Instalações de Gás), alterada pelas , e

(Aprova o Estatuto das Entidades Inspectoras das Instalações de
Combustíveis Derivados do Petróleo), alterada pela

(Aprova o Estatuto das Entidades Exploradoras das Armazenagens e
das Redes e Ramais de Distribuição de Gás);

(Aprova o estatuto dos responsáveis técnicos pelo projecto e pela
exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de
combustíveis)

es £ fl dese o v r ito do p n r da b. 3 e es 01 de p” f sa r s
verificou-se e ne essá io red z ou e r r a obsta 1 supérf uo
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at ad e soeçao de ns a acões de armaze iamento de combustives derivados do pet”oleo e pos os de
abas e’” — o de omousti ie s de acordo con esta n c ativa deve ser efetuada nos te mos do
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Proposta de Lei n0 2171X11,3.a (GOV)
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exploração cc astaiações cc armazenarrento de proautos de petrcieo e de costos de abastec-mentc cc
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‘cenc,amento ne combustíve’sç alterada pela

_________

Proposta de Lei n.° 217/Xll/3.a (GOV)
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As contraordenações previstas a presente proposta de lei é (subsidiariamente) aplicável o regime geral do
lícito de mera ordenação social. constante do regime geral das contraordenaçôes, aprovado pelo

- alterado pelos Decretos-Leis nos

e epela

Por fim, a presente iniciativa pretende revogar os seguintes diplomas

a> O artigo 5° do Anexo 1 do , alterado pelo

b) Os artigos 10,0 e 17° do , alterado pelo

c) O n ° 7 do artigo 13.° e os n°5 2 e 4 do artigo 18° do , alterado
pelos Decretos-Leis n°5

e

d) (Aprova os modelos de licenças e credenciais previstos no Decreto-
Lei n° 263/89, de 17 de Agosto, relativos ao regime de licenças e reconhecimento concedidos aos grupos
profissionais e ás entidades instaladoras e montadoras associados á indústria dos gases combustíveis);

e) O artigo 6° do Anexo II da , alterada pela

f) (Aprova o Estatuto das Entidades Exploradoras das Armazenagens e
das Redes e Ramais de Distribuição de Gás);

g) , alterada pela

h) (Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a
celebrar pelas entidades exploradoras das armazenagens e das redes e ramais de distribuição de gás. para o
ano civil de 2009);

i) (Aprova o estatuto dos responsáveis técnicos pelo projecto e pela
exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de
combustíveis);

j) (Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a
celebrar pelas entidades inspetoras das redes. ramais de distribuição e instalações de gás e revoga a

k) (Fixa o valor mínimo obrigatório do seguro de responsabilidade civil a
celebrar pelas entidades instaladoras de redes de gás e pelas entidades montadoras de aparelhos de gás e
revoga a ).
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Antecedentes parlamentares

Nesta Legis a a o ar apresentadas as segu tes inic ativas ieg a at va or onexãc à mate a agora en

dscussão

Drocede à pnmeira areração à Le n.° 9/2009 de 4 de março que

transpõe para a ordem Jurídica nterna a Diretiva n,° 2005/361CE. ao Panamento e do Conselho de 7

de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. e a Diretiva n.°

2006/100/CE. do Conselho, oe 20 de novembro de 2006 qe 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

controlo da sua execução e progresso nomeadamente mediante a emissão de relatórios de execução

e progresso, no ãmbito do sistema de gestão dos consumos intensivos de energia (SGC1E) e no

âmbito de aplicação do regulamento da gestão do consumo de energia para o setor dos transportes,

aprovado pela Portaria n,° 228/90, de 27 de março, alterando o Decreto-Lei n.° 71/2008, de 15 de abril

e 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.°s 2005/36/CE, 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 2006/123/CE, relativa aos serviços no mercado

interno.

- 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.° 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.° 2006/100/CE do Conselho, de 20 de

Novembro de 2006, que adapta determinadas diretivas no domínio da livre círculação de pessoas, em virtude

da adesão da Bulgária e da Roménia), que deu origem à Lei n.° 9/2009, de 4 de março.

• Enquadramento doutrináriolbibliográfico

FERNANDES, Francisco Liberal - O reconhecimento das qualificações profissionais dos cidadãos

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

2009) p. 121-147. Cota: RP-577
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Resumo No preserte artigo o autor aborda o acesso e exercicio das profissões regulamentadas no iercado
te ro o anbto oe aplcação da e C 912009 Aralisa a’rda o econhec ierto dos títuos de fornação e
s disposições espec’fcas ap kaveis a p estação de servços noutro Estado r embro Aprofurda as questões
elatvas à ibe’dade de estabelecmento nomeadamente o egime gera de ecohecmento dos títulos de

formação o reconhecimento automático com base na expenência profissional e na coordenação das
condições mínimas de formação o processo de reconhecimento das qualficações profissionais no âmbito do
direito de estabelecimento os requisitos para o exercicio de uma profissão e a execução do sstema de
reconhecimento.

PERTEK, Jacques - Consolidation de l’acquis des systèmes de reconnaissance des diplômes par la directive
2005/36 du 7 Septembre 2005. Revue du marché comrnun et de rUnion Européenne. Paris ISSN 0035-
2616. N° 515 (févr 2008), p. 122-129. 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. 200611231CE, 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. SBN 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 económicas 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-lnternal Market
and Consumer Protection: study. [Em linha]. N° 416238 (Sep. 2009), 43 p. [Consult. 15 Jun. 2012].
Disponível em WWW:<URL:

Resumo: Este estudo conclui que todos os Estados membros, com exceção de um, transpuseram e
implementaram a Diretiva n.° 2005/36, embora com atrasos graves, o que teve implicações na aplicação da
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 restabelecida para que a diretiva possa
ser implementada adequadamente.
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Enauadramento do tema no plano da União Europeia

Nos ermos ao n ° 2 dc artigo 26 do o ‘iercaao

terno compreende ur espaço sem fronteiras ntemas no que a livre crculação das mercado ‘as das

pessoas dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados çParte III As

políticas e ações internas da União - fítulo 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 ° 2005/36ICEE 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 profissionais 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 n.° 2005/36ICEE 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, que estabelece as regras de utilização do Sistema

de Informação do Mercado Interno (<dM1») para efeitos de cooperação administrativa, incluindo o tratamento

de dados pessoais, entre as autoridades competentes dos Estados membros e entre estas e a Comissão.

No que concerne à do Parlamento Europeu e do Conselho. de 12 de dezembro,

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

economia europeia, nomeadamente na competitividade das PME e na circulação de trabalhadores, impedindo

os consumidores de terem acesso a uma maior escolha de serviços a preços competitivos”.

O ponto 31 dos mencionados considerandos clarifica que “A presente diretiva é compatível com a Diretiva

2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005. relativa ao reconhecimento

das qualificações profissionais, e não a afeta”.

Refira-se igualmente a Comunicação da Comissão Europeia «Uma melhor governação para o mercado

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

1 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 eletrônico 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.

Para aceder à atividade de escrutínio realizada por outras Câmaras parlamentares da UE (a AR não procedeu ao
escrutínio), pode consultar-se a página: ,
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orr té E oio co e Socia Europeu e ao Comité das Regiões, de 3 O 2012 Ato para o Mercado Un co
tos oara urr ou esc erto [COM(2012;573

Consi eese por firr

que sublinha o pape central do mercado interno integrado na realização
dos objetivos da estratégia Europa 2020 e releva 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 e Itália.

ESPANHA

Espanha possui, a nível do setor dos hidrocarbonetos, a seguinte legislação de base:

e

Quanto à transposição da Diretiva n.° 200611231CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
dezembro de 2006, relativa ao mercado interno dos serviços, foi já aprovada a seguinte legislação com origem
nas comunidades autónomas:

ANDALUZIA

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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ARAGÃO

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUNHA

e
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GALIZA

LHAS BALEARES

e

e

LA RIOJA
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REGIÃO DE MURCIA

A regulação das Entidades instaladoras de gás (El), Entidades inspetoras de gás (EIG), Entidades inspetoras

de combustíveis (EIC) e Entidades exploradoras das armazenagens e das redes e ramais de distributção de

gás da classe l e li (EEG) é feita através dos diplomas:

A Secretaria de Estado da Energia dispõe. no seu website, de
nomeadamente no que diz respeito a legislação, requisitos, registos e formulários, bem como normas de

gestão técnica necessários ao exercício destas atividades.

No que ao exercício da profissão de Responsáveis técnicos pelo projeto e pela exploração de instalações de

armazenamento de produtos de gás e petróleo e de postos de abastecimento de combustível diz respeito,

sendo essa uma competência exclusiva de nível estatal que determina que a “Regulacián de las condiciones

de obtención, expedicián y homologación de títulos académicos y profesionales”, de acordo com o

da Constituição Espanhola, tem a mesma sido feita através da criação do
(CNCP), 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 las Cualificaciones (INCUAL), refletindo-se no

(CMFP).

A 2 de agosto de 2013, o Conselho de Ministros espanhol aprovou um

‘, com o objetivo de impulsionar a competitividade, o crescimento e a qualidade dos

serviços, mediante a eliminação de restrições de diversos âmbitos. Este projeto — ainda não aprovado — prevê

ainda a criação de uma ‘Comisión de Reforma de las Profesiones’, para avaliar e modificar o acesso e

exercício de determinadas profissões.
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oieto stabelece a nda urra hsta de profissões de nsc ção obrigatÓria e ‘a colegio p ofiss o a ap€. as
ia ve e le es4atal ‘i ‘aeaaariente

P o issoes de saude rie&cos farmaceuticos etr ‘ia ‘os odo o’ogos e erme “ sio e pe as
ot cos-optometristas e podólogos

• Profissões juridicas’ advogados procuradores e notários

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

Não obstante estes desenvolvimenos gerais, e quanto às profissões relativas aos Responsáveis técnicos pelo
projeto e pela exploração de instalações de armazenamento de produtos de gás e petróleo e de postos de
abastecimento de combustível, foram já, no âmbito da transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva n.°
2005/361CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, aprovados os seguintes
diplomas.

e

e

e
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TÁUA

Em Itália, o transpõe a

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, bem como a
que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação

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

Por outro lado, o procede à transposição da

relativa aos serviços no mercado interno

A entrada em vigor do Texto Único sobre a Segurança no Trabalho, aprovado com o
(versão atualizada com as alterações sofridas) tornou obrigatório (artigo 82°) que a

execução de trabalhos em objetos sob tensão seja confiada a trabalhadores qualificados nos termos da

normativa técnica pertinente.

No que toca à legislação relativa à atividade das entidades e profissionais que atuam na área dos gases

combustíveis e quanto à matéria em análise nesta iniciativa, destacamos a seguinte:

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

— Riordino delle disposizioni in meteria di

attività di instailazione degli impianti ali interno degli edifici.
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Não ercortramos um d plona que faça a transposição das diretivas de econ cc mento profissiona e de
se ços os terrros da o ese te i e ativa ias apenas refeenc a a s a aol cabi dade direta a orestaçao e
serviços de empresas de at v cade das e9tidades e profss onais que a uarr a área dos gases cor b stve s

s ia i a dos p of ssíonas e e presas de ns a ações elét cas

IV Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

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° 216IXll/3.a (GOV) — “Estabelece os requisitos de acesso e
exercício da atividade das entidades e profissionais responsáveis pelas instalações elétrïcas, 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 2005136/CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais, e 20061123/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.

O Sr. Presidente da Comissão promoveu a pronúncia, por escrito, da Associação Nacional de Municipios

Portugueses e da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

e Consultas facultativas

A Comissão pode solicitar a pronúncia da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Engenheiros Técnicos,

querendo.
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• Pareceres 1 contributos enviados pelo Governo

O Gove o erviod a Asserroiea da Repubica - me anexos a oroposta de e os erritdo o&a
Assemri e Legislauva da Região Atõnoma dos Aores, pela Assemb’eia Legislatva da Região Autonoma da
Madeira pelo Governo Regíonal dos Açores pelo Governo Regional da Madewa pela Ordem dos
Engenheiros pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, pela Associação Nacional de Municipos PortLgueses 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 iniciativa não deverá levar a um aumento de encargos para o Orçamento
do Estado, uma vez que prevê a aplicação de taxas (artigo 55 0 da proposta de lei) pela autorização das
Entidades instaladoras de gás (El), Entidades inspetoras de gás (EIG), Entidades inspetoras de combustíveis
(ElO) e Entidades exploradoras das armazenagens e das redes e ramais de distribuição de gás da classe 1 e II
(EEG), pela certificação das Entidades Formadoras (EF) e pela realização de auditorias.
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