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PROPOSTA DE LEI N.º 93/XII/1.ª (GOV) 

 

“Estabelece o regime aplicável aos subcentros de inseminação artificial de bovinos, 

procedendo, ainda, à conformação do referido regime com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 

de março, e do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram para a ordem 

jurídica interna as Diretivas ns. 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.” 

 

PARECER 

 

 

I.  Dos Considerandos 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 167.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição da República 

Portuguesa, o Governo tomou a iniciativa de apresentar, à Assembleia da República, a Proposta de Lei n.º 

93/XII, que “Estabelece o regime aplicável aos subcentros de inseminação artificial de bovinos, procedendo, 

ainda, à conformação do referido regime com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.º 

92/2010, de 26 de julho, que transpuseram para a ordem jurídica interna as Diretivas n.ºs 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 “. 

 

Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, a Propostas de Lei foi admitida a 23 de 

Agosto de 2012, tendo, nessa data, e por determinação de Sua Excelência A Presidente da Assembleia da 

República, baixado à Comissão de Agricultura e Mar, para efeitos de elaboração e aprovação do respetivo 

Parecer, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 129.º do Regimento da Assembleia da República, tendo sido 

distribuído a 4 de Setembro de 2012, data em que foi o signatário do presente Parecer nomeado Relator. 

 

Nos termos do artigo 131.º do Regimento, foi elaborada a Nota Técnica sobre a Propostas de Lei em análise, 

iniciativas que observam os requisitos formais respeitantes às iniciativas legislativas em geral e às propostas 
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de lei, em particular, contendo uma Exposição de Motivos e obedecendo ao formulário de uma Proposta de Lei, 

cumprindo, igualmente e por essa via, o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei Formulário.  

 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de Outubro, que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, e do n.º 3 do artigo 124.º 

do Regimento da Assembleia da República, a Proposta de Lei n.º 93/XII está acompanhada do parecer da 

Comissão de Regulação do Acesso a Profissões, o qual resulta da consulta direta emitido no decurso do 

procedimento legislativo do Governo. 

 

A Proposta de Lei n.º 93/XII visa uma profunda revisão ao regime legislativo em vigor relativo às práticas e ao 

funcionamento dos centros aptos para o exercício de técnicas de inseminação artificial. Na verdade, a evolução 

legislativa e científica verificada nas últimas décadas impõe uma revisão dos regimes legais em vigor, em 

consonância com a legislação relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, ao domínio da livre 

circulação de pessoas, ao livre acesso e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional, e 

ao sistema de regulação do acesso a profissões. 

 

A Proposta de Lei que estabelece um regime legal aplicável aos subcentros de inseminação artificial de bovinos 

“consagra os parâmetros aplicáveis à criação e ao funcionamento dos subcentros de inseminação artificial de 

bovinos e os requisitos de acesso e exercício das atividades de médico veterinário responsável por subcentro de 

inseminação artificial e de agente de inseminação artificial de bovinos, estabelecendo, assim, um equilíbrio entre 

os vários directos e interesses constitucionalmente protegidos”. 

 

Conforme a exposição de motivos da proposta de lei em análise, a inseminação artificial constitui uma técnica 

“indispensável em matéria de saúde pública” quer ao nível da valorização dos produtos de origem animal, quer 

na diminuição da disseminação de doenças infecto-contagiosas. Como tal, considera-se que a técnica deverá ser 

executada por pessoas habilitadas para o efeito, estabelecendo-se os parâmetros aplicáveis à criação e ao 

funcionamento dos subcentros de inseminação artificial de bovinos e os requisitos de acesso e exercício das 

atividades de médico veterinário e de agente de inseminação artificial. 

 

A iniciativa do Governo em análise é composta por 27 artigos, divididos em 5 capítulos, onde se determina as 

normas dos subcentros de atividade de inseminação artificial de bovinos, a formação e entidades formadoras 

em inseminação artificial de bovinos, bem como a fiscalização e o regime sancionatório associado. 
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II.  Da Opinião do Deputado Relator  

 

Sendo a opinião do Relator de elaboração facultativa, nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento, o 

Deputado Relator exime-se de, nesta sede, emitir quaisquer considerações políticas sobre a Proposta de Lei em 

apreço, reservando a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em Sessão Plenária, o que sucederá 

no dia 27 de Setembro de 2012. 

 

 

 

III. Das Conclusões 

 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 167.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição da República 

Portuguesa, o Governo tomou a iniciativa de apresentar, à Assembleia da República, a Propostas de 

Lei n.º 93/XII, sob a designação “Estabelece o regime aplicável aos subcentros de inseminação artificial 

de bovinos, procedendo, ainda, à conformação do referido regime com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 

de março, e do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram para a ordem jurídica interna 

as Diretivas n.ºs 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”.  

 

2. A Proposta de Lei n.º 93/XII reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentais para ser 

discutida em Plenário, por observar os requisitos formais respeitantes às iniciativas legislativas em 

geral e às propostas de lei, em particular (contendo uma Exposição de Motivos e obedecendo ao 

formulário de uma Proposta de Lei, cumprindo, igualmente e por essa via, o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º da Lei Formulário), e, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

274/2009, de 2 de Outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, 

realizado pelo Governo, e do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento da Assembleia da República, se 

encontrar acompanhada do parecer da Comissão de Regulação do Acesso a Profissões, o qual resulta 

da consulta direta emitido no decurso do procedimento legislativo do Governo. 

 

3. A Proposta de Lei n.º 93/XII visa estabelecer o regime legal aplicável aos subcentros de inseminação 

artificial de bovinos, revogando a Portaria nº 1061/91 de 18 de Outubro, alterada pela Portaria nº 

352/92, de 18 de Abril. 

 

4. Nos termos do artigo 142.ª do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do disposto no 

n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa, deve ser promovida a consulta aos 
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órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira no que diz respeito a 

ambas as Propostas de Lei. 

 
5. Tendo em conta a nota técnica, que é parte integrante deste parecer, devem ser ouvidas as associações 

do sector, definidas em sede de comissão parlamentar. 

 

6. A Comissão de Agricultura e Mar considera que a Proposta de Lei em apreço se encontra em condições 

de subir a Plenário, e emite o presente Parecer, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 136.º do 

Regimento da Assembleia da República.  

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Setembro de 2012 

 

 

O Deputado Relator, O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

(Pedro do Ó Ramos) (Vasco Cunha) 

 

 

 

IV. Anexos 

 

Anexa-se, ao presente Parecer, a Nota Técnica da Proposta de Lei n.º 93/XII/1.ª (GOV), elaborada ao abrigo do 

disposto do artigo 131.ª do Regimento da Assembleia da República. 
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Proposta de Lei n.º 93/XII (1.ª)  

Estabelece o regime aplicável aos subcentros de inseminação artificial de bovinos, 

procedendo, ainda, à conformação do referido regime com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 

4 de março, e do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram para a ordem 

jurídica interna as Diretivas n.ºs 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 (GOV). 

Data de admissão: 23 de agosto de 2012 

Comissão de Agricultura e Mar (7.ª) 

 

 

Índice 

 

I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

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

cumprimento da lei formulário 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

V. Consultas e contributos 

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

aplicação 

 

Elaborada por: Fernando Bento Ribeiro e Maria Leitão (DILP), Teresa Félix (Biblioteca), Lurdes 

Sauane (DAPLEN) e Joaquim Ruas (DAC) 

 

Data: 17 de setembro de 2012. 
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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

O Governo apresentou a PPL n.º 93/XII, que “Estabelece o regime aplicável aos subcentros de 

inseminação artificial de bovinos, procedendo, ainda, à conformação do referido regime com a 

disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que 

transpuseram para a ordem jurídica interna as Diretivas n.ºs 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 “ 

Refere-se na exposição de motivos, ser a inseminação artificial uma técnica fundamental nos 

domínios da produção e do melhoramento animais, sendo ainda um recurso indispensável nas 

políticas de conservação dos recursos genéticos, potenciando os parâmetros e indicadores que 

valorizam os produtos de origem animal, contribuindo para a resolução de problemas reprodutivos e 

de conservação de espécies, com evidente impacto na biodiversidade das espécies. 

Releva-se os seus efeitos na saúde pública, na sua aceção integrada, traduzida na expressão “Uma 

só Saúde”, que abrange a saúde humana e a saúde animal. 

Sublinha-se, que tendo a inseminação artificial esta relevância, a sua prática deve ser exercida por 

pessoas com habilitações para tal, e por isso, estabelecem-se os parâmetros aplicáveis à criação e 

ao funcionamento dos subcentros de inseminação artificial de bovinos e os requisitos de acesso e 

exercício das atividades de médico veterinário responsável por subcentros e de agente de 

inseminação artificial de bovinos. 

Refere-se que o Regulamento dos Subcentros de Inseminação Artificial de Bovinos, aprovado pela 

Portaria n.º 1061/91, de 18 de outubro, dada a evolução científica verificada, carece de uma 

profunda alteração. 

Por último, é referido que com esta iniciativa legislativa procede-se à conformação aos regimes 

previstos na Lei n.º 9/2009, de 4 de março, do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei 

n.º 92/2011, de 27 de julho. 

Sistematicamente esta iniciativa é composta por 27 artigos, divididos por V capítulos, a saber, 

Capítulo I disposição geral, II subcentros e atividade de inseminação artificial de bovinos, III 

formação e entidades formadoras em inseminação artificial de bovinos, IV fiscalização e regime 

sancionatório e V disposições complementares, transitórias e finais.  

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  
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 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A iniciativa legislativa sub judice é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de 

iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 

do artigo 197.º da Constituição e do artigo 118.º do Regimento. 

A presente iniciativa toma a forma de proposta de lei, em conformidade com o previsto no 

n.º1 artigo 119.º do Regimento, tendo sido subscrita pelo Primeiro- Ministro e pelo Ministro- 

Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e aprovada em Conselho de Ministros de 2 de agosto 

de 2012, em observância do disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. 

 Mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o 

seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, cumprindo assim os 

requisitos formais do n.º 1 e 2 do artigo 124.º do Regimento. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. O 

Governo informa na exposição de motivos, que ouviu a Comissão de Regulação do Acesso a 

Profissões e junta o respetivo parecer. 

A iniciativa legislativa em apreço deu entrada em 2012/08/17, foi admitida em 2012/08/23 e 

baixou à Comissão de Agricultura e Mar. A sua discussão na generalidade foi agendada para 

a sessão plenária de 27 de setembro (Súmula n.º 36 da Conferência de Líderes, de 

2012/09/05). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 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, as quais são relevantes em caso 

de aprovação das iniciativas legislativas e que, importa ter presentes. 

 

Assim, a proposta de lei tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, de acordo com 

o n.º 2 do artigo 7.º da “lei formulário”. 
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A data de entrada em vigor, prevista no artigo 27.º da proposta de lei para “60 dias após a 

sua publicação”, está em conformidade com o estipulado no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, que determina que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o inicio da vigência verificar-se no próprio dia da publicação 

 

Será publicada na 1.ª série do Diário da República, revestindo a forma de lei [alínea c) do n.º 

2 do artigo 3.º da “lei formulário”]; 

 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

 

A presente proposta de lei, segundo a respetiva exposição de motivos, visa consagrar os 

parâmetros aplicáveis à criação e ao funcionamento dos subcentros de inseminação artificial de 

bovinos e os requisitos de acesso e exercício das atividades de médico veterinário responsável por 

subcentro de inseminação artificial e de agente de inseminação artificial de bovinos, estabelecendo, 

assim, um equilíbrio entre os vários direitos e interesses constitucionalmente protegidos em 

presença, designadamente os plasmados nos artigos 47.º, n.º 1, 60.º, n.º 1, e 61.º, n.º 1, da 

Constituição. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 47.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) todos têm o 

direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as restrições legais 

impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade.  

Sobre esta matéria, os Professores Doutores Gomes Canotilho e Vital Moreira afirmam que a 

liberdade de escolha de profissão (epígrafe e n.º 1) é um direito fundamental complexo, 

comportando vários componentes. Enquanto direito de defesa a liberdade de profissão significa 

duas coisas: (a) não ser forçado a escolher (e a exercer) uma determinada profissão; (b) não ser 

impedido de escolher (e exercer) qualquer profissão para a qual se tenham os necessários 

requisitos, bem como de obter estes mesmos requisitos. Mas o direito de escolha livre da profissão 

apresenta também uma dimensão positiva, conexionada com o direito ao trabalho e com o direito ao 

ensino, e que consiste designadamente em: (a) direito à obtenção dos requisitos legalmente 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art47
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exigidos para o exercício de determinada profissão, nomeadamente as habilitações escolares e 

profissionais; (b) direito a obter as condições de acesso em condições de igualdade a cada 

profissão1. 

A liberdade de escolha de profissão tem vários níveis de realização, não podendo naturalmente 

consistir apenas em poder escolher livremente a profissão desejada. Os principais momentos são os 

seguintes: (a) obtenção das habilitações (académicas, técnicas, etc.) necessárias ao exercício da 

profissão (cfr. art. 58.º-3/b); (b) ingresso na profissão; (c) exercício da profissão; (d) progresso na 

carreira profissional. A liberdade de escolha de profissão garante constitucionalmente todos estes 

aspetos2. 

 

O n.º 1 do artigo 60.º da Constituição, por seu lado, vem consagrar os direitos dos consumidores, 

estipulando que os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à 

formação e à informação, à proteção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, 

bem como à reparação de danos. 

Os Professores Doutores Jorge Miranda e Rui Medeiros consideram que neste artigo do que se trata 

é de o Estado agir, por lei ou pelas funções administrativas e jurisdicionais de modo a que os 

consumidores usufruam dos direitos aqui enunciados. Do que se trata é de verdadeiros deveres de 

proteção do Estado, análogos a outros que aparecem na Lei Fundamental (v.g., a respeito de saúde 

ou do ambiente) e a que corresponde um direito geral de proteção dos cidadãos3. 

 

Por fim, mas não menos importante, o n.º 1 do artigo 61.º da Constituição determina que a iniciativa 

económica privada se exerce livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo 

em conta o interesse geral.  

 

Importa começar por mencionar a Portaria n.º 1061/91, de 18 de outubro, que aprovou o 

Regulamento dos Subcentros de Inseminação Artificial de Bovinos. O artigo 7.º deste diploma foi 

alterado pela Portaria n.º 352/92, de 18 de abril. A presente proposta de lei propõe a revogação 

daquela portaria. 

O artigo 1.º da portaria mencionada estabelece que os subcentros de inseminação artificial (IA) são 

estruturas, legalmente autorizadas, responsáveis pelo armazenamento, distribuição e aplicação do 

                                                           
1
 In: CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada - Volume I. Coimbra 

Editora, 2007, pág. 653. 
2
 In: CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada - Volume I. Coimbra 

Editora, 2007, pág. 654. 
3
 In: MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada – Tomo I. Coimbra Editora, 2006, pág. 1173. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art58
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art60
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art61
http://www.dre.pt/pdf1s/1991/10/240B00/54345436.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1992/04/091B00/18501851.pdf
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líquido seminal proveniente dos centros nacionais de inseminação artificial ou de importação. 

Relativamente à natureza da sua propriedade os subcentros, de acordo com o artigo 2.º podem ser 

estatais ou privados, e uns e outros podem ser, quanto aos serviços que prestam, públicos ou 

particulares. São públicos todos aqueles cujos serviços estejam disponíveis para os que a eles 

adiram nas condições fixadas no Regulamento e são particulares os que limitam a sua atividade 

apenas às explorações do concessionário.  

 

A presente iniciativa visa adequar este regime dos subcentros de inseminação artificial de bovinos 

com o consagrado na Lei n.º 9/2009, de 4 de março, no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e, no 

Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27 de julho. 

 

Em primeiro lugar importa referir a Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.º 41/2012, de 

28 de agosto. Esta lei transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/36/CE, do 

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

profissionais, e a Diretiva n.º 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.  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 1.º, este diploma vem estabelecer o regime aplicável, no 

território nacional, ao reconhecimento das qualificações profissionais adquiridas noutro Estado 

membro da União Europeia por nacional de Estado membro que pretenda exercer, como trabalhador 

independente ou como trabalhador subordinado, uma profissão regulamentada não abrangida por 

outro regime específico. O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que o referido regime abrange 

igualmente o reconhecimento das qualificações obtidas fora da União Europeia por nacional de 

Estado membro através do reconhecimento subsequente de título de formação já reconhecido 

noutro Estado membro, com base em experiência profissional certificada de, pelo menos, três anos, 

nesse mesmo Estado membro, ou por reconhecimento inicial relativo às profissões, devendo neste 

ser respeitadas as condições mínimas de formação.  

Já o n.º 3 dispõe que o reconhecimento das qualificações profissionais permite ao titular exercer no 

território nacional a profissão para a qual está qualificado no Estado membro de origem, nas 

mesmas condições que os profissionais que adquiriram as qualificações naquele território, ainda 

que, caso visem aqui estabelecer-se, não se tenham previamente estabelecido no Estado membro 

de origem.  

 

http://www.dre.pt/pdf1s/2009/03/04400/0146601530.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/07/14300/0282502842.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/07/14300/0406404071.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/03/04400/0146601530.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2012/08/16600/0475804761.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2012/08/16600/0475804761.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=305L0036&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=305L0036&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0100&model=guichett
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A presente proposta de lei visa, ainda, proceder à conformação do regime dos subcentros de 

inseminação artificial de bovinos com o previsto no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho. Este 

diploma veio estabelecer os princípios e as regras necessárias para simplificar o livre acesso e 

exercício das atividades de serviços transpondo, ainda, a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro.  

 

Por último, procede-se ainda à adequação do Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27 de julho, que fixou o 

regime jurídico do Sistema de Regulação de Acesso a Profissões (SRAP). De acordo com o 

preâmbulo, o SRAP parte assim da liberdade de escolha e acesso à profissão, que apenas pode ser 

restringido na medida do necessário para salvaguardar o interesse público ou por razões inerentes à 

própria capacidade das pessoas. Para o desenvolvimento do SRAP, é criada a Comissão de 

Regulação do Acesso a Profissões (CRAP) cuja composição acolhe a participação das áreas 

governamentais responsáveis pelos sectores de atividade relevantes para as profissões a 

regulamentar, bem como a ponderação de interesses representados pelos parceiros sociais. Esta 

Comissão dá parecer sobre a eventual fixação de requisitos adicionais de acesso a determinada 

profissão garantindo que não são estabelecidos requisitos desproporcionados e restritivos da 

liberdade de escolha e acesso a profissões mas também a atividades profissionais em geral, pela 

imposição de reservas de atividade. 

A Comissão de Regulação do Acesso a Profissões emitiu parecer sobre a iniciativa agora 

apresentada. 

 

Sobre esta matéria cumpre também referir a Direção Geral de Alimentação e Veterinária - DGAV 

enquanto entidade que tem por missão a definição, execução e avaliação das políticas de segurança 

alimentar, de proteção animal e de sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo 

investida nas funções de autoridade sanitária veterinária e fitossanitária nacional e de autoridade 

responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar. 

 

Por fim, e para melhor compreensão da presente iniciativa importa mencionar um conjunto de 

diplomas, diplomas estes que são apresentados de acordo com a ordem pela qual são citados: 

  Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

1-A/2009, de 9 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2009, de 29 de outubro, 

Decreto-Lei n.º 78/2010, de 25 de junho, Decreto-Lei n.º 45/2011, de 25 de março, e Decreto-

Lei n.º 107/2011, de 16 de novembro - Estabelece o regime do exercício da atividade 

pecuária; 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/07/14300/0282502842.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0123&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0123&model=guichett
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/07/14300/0406404071.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/certificacao/Paginas/CertificacaoProfissional.aspx
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777354d79315953556c664d5335775a47593d&fich=ppl93-XII_1.pdf&Inline=true
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/11/21800/0782007854.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/01/00601/0000200004.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/01/00601/0000200004.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/10/21000/0824508248.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/06/12200/0227402278.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/03/06000/0169501697.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/22000/0486904871.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/22000/0486904871.pdf
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 Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro - Estabelece o regime jurídico do Sistema 

Nacional de Qualificações e define as estruturas que regulam o seu funcionamento; 

 Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro (retificado pela Declaração de Retificação de 6 de 

janeiro de 1983), alterado pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de outubro (retificado pela 

Declaração de Retificação de 31 de outubro de 1989), Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de 

setembro, Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de dezembro, e Lei n.º 109/2001, de 24 de 

dezembro; (versão consolidada) - Institui o ilícito de mera ordenação social e respetivo 

processo; 

 Portaria n.º 851/2010, de 6 de dezembro - Regula o sistema de certificação de entidades 

formadoras previsto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro. 

 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

A presente iniciativa legislativa visa, designadamente, a conformação do regime aplicável aos 

subcentros de inseminação artificial de bovinos com a disciplina introduzida pela Lei n.º 9/2009, de 4 

de março, que transpôs para a ordem jurídica nacional as Diretiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, e a Diretiva n.º 2006/100/CE, do Conselho, de 

20 de novembro de 2006 e pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

dezembro de 2006.  

Sobre estas diretivas cumpre destacar, atendendo à matéria em apreciação, os seguintes aspetos: 

 Diretiva n.º 2005/36/CE  

A Diretiva 2005/36/CE4 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 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 qualificados5. 

Esta diretiva consolida num único ato legislativo as diretivas existentes relativas ao sistema geral de 

reconhecimento de diplomas e as diretivas sectoriais relativas às profissões de médico, enfermeiro, 

dentista, veterinário, parteira, farmacêutico e arquiteto, mantendo as garantias inerentes aos 

sistemas de reconhecimento anteriores. As modificações introduzidas visam uma liberalização 

                                                           
4
 Versão consolidada em 2012-08-01, na sequência das alterações posteriores, disponível no endereço http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF 
5
 Para informação detalhada em matéria de reconhecimento das qualificações profissionais no mercado interno veja-se a 

página da Comissão: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm  

http://www.dre.pt/pdf1s/2007/12/25100/0916509173.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1982/10/24900/35523563.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1983/01/00400/00130014.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1983/01/00400/00130014.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1989/10/23900/45394541.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1989/10/25102/00130013.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1995/09/213A00/57825801.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1995/09/213A00/57825801.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/12/290A00/82888297.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/12/296A00/84108410.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/12/296A00/84108410.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=166&tabela=leis
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/09/17300/0393603944.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm
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acrescida da prestação de serviços, uma melhoria da automatização do reconhecimento das 

qualificações e uma maior flexibilidade nos procedimentos administrativos pertinentes. 

No essencial saliente-se que a diretiva 2005/36/CEE consagra o princípio do reconhecimento mútuo 

das qualificações profissionais para 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. 

Saliente-se que, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da presente Diretiva, os Estados membros 

reconhecerão os títulos de formação de veterinários enumerados no ponto 5.4.2 do Anexo V, que 

respeitem as condições mínimas de formação estabelecidas no artigo 38.º (formação de veterinário), 

atribuindo-lhes nos respetivos territórios, no que se refere ao acesso às atividades profissionais e ao 

seu exercício, o mesmo efeito que aos títulos de formação por eles emitidos. 

 Diretiva n.º 2006/100/CE 

A Diretiva n.º 2006/100/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, adapta determinadas 

diretivas no domínio da livre circulação de pessoas, nomeadamente a Diretiva 2005/36/CE e as 

diretivas que foram por esta revogadas com efeito a partir de Outubro de 2007, em virtude da 

adesão da Bulgária e da Roménia. 

 Diretiva n.º 2006/123/CE 

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

aos serviços no mercado interno, é aplicável a todos os serviços prestados mediante contrapartida 

económica, com exceção dos sectores excluídos e estabelece disposições gerais que facilitam o 

exercício da liberdade de estabelecimento dos prestadores de serviços e a livre circulação dos 

serviços, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade dos serviços prestados aos 

consumidores e às empresas. 6 

Quanto à liberdade de estabelecimento dos prestadores noutros Estados membros, a Diretiva 

estabelece um conjunto de obrigações a cumprir pelos Estados membros em matéria de 

simplificação administrativa, que permita facilitar o acesso às atividades de serviços, através da 

simplificação dos procedimentos e formalidades envolvidos no acesso a uma atividade de serviços e 

ao seu exercício. Estas disposições dizem respeito, nomeadamente, ao estabelecimento de “balcões 

únicos” (portais da administração pública em linha para as empresas), ao direito à informação, aos 

procedimentos por via eletrónica, e ao regime de autorização de acesso a uma atividade de serviços 

e ao seu exercício. 

  No que respeita à liberdade de prestação de serviços, a Diretiva prevê que os Estados membros 

devem assegurar o livre acesso e exercício da atividade no sector dos serviços no seu território, e 

                                                           
6
 Informação detalhada sobre a Diretiva “Serviços” disponível no endereço 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_fr.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:363:0141:0237:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:PT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_fr.htm
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que devem respeitar os princípios da não-discriminação, necessidade e proporcionalidade, 

relativamente à imposição de requisitos específicos ao acesso ou exercício de atividades de serviços 

no seu território, estando previstas derrogações e exceções a estes princípios. 

Cumpre igualmente referir que, em conformidade com o direito da União Europeia aplicável no 

domínio veterinário e da saúde animal7, os Estados membros devem dar cumprimento a um 

conjunto de exigências de controlo sanitário no domínio do comércio intracomunitário e das 

importações de sémen de animais domésticos da espécie bovina. 

Neste contexto, as exigências de polícia sanitária aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e 

às importações de sémen de animais da espécie bovina estão, no essencial, fixadas na Diretiva 

88/407/CEE8 do Conselho de 14 de Junho de 1988.9 

Esta Diretiva estabelece nomeadamente que para efeitos de trocas comerciais intracomunitárias de 

sémen, o Estado-membro em que o sémen é colhido “deve garantir que o sémen seja colhido e 

tratado em centros de colheita autorizados e controlados, que provenha de animais cujo estado 

sanitário é de natureza a afastar os riscos de propagação das doenças dos animais, que tenha sido 

colhido, armazenado e transportado de acordo com normas que permitam preservar o seu estado 

sanitário e que seja acompanhado de um certificado sanitário, durante o seu encaminhamento para 

o país de destino, que assegure o respeito por tais garantias”. 

Em conformidade com a redação atual da Diretiva 88/407/CEE, os Estados membros devem garantir 

que sejam cumpridas as exigências aí previstas relativamente às condições aplicáveis à admissão 

dos animais nos centros de colheita de sémen aprovados, às condições a que deve obedecer o 

sémen para fins de trocas intracomunitárias ou importado na União Europeia, bem como às 

condições de aprovação e de fiscalização oficial dos centros de colheita e de armazenagem de 

sémen, incluindo as relativas ao papel dos veterinários destes centros e ao emprego de pessoal 

habilitado com formação profissional adequada. 

Por último, cumpre fazer referência ao Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 17 de 

Julho de 2008 (Processo C-389/05), que se pronuncia sobre as restrições ao direito de livre 

prestação de serviços e à liberdade de estabelecimento, decorrentes da regulamentação de um 

Estado membro aplicável a centros prestação do serviço de inseminação artificial de bovinos e à 

concessão da licença de inseminador. 

 

 

 Enquadramento internacional 

                                                           
7
 Informação detalhada sobre a legislação da UE aplicável neste domínio disponível no endereço 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm 
8
 Versão consolidada em 2011-11-01 na sequência de alterações posteriores disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0407:20111101:PT:PDF 
9
 O Decreto-Lei 187/2004 de 7 de Agosto transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 88/407/CEE, do Conselho, 

de 14 de Junho, com a última redação que lhe foi dada pela Diretiva n.º 2003/43/CE, do Conselho, de 26 de Maio. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:194:0010:0023:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:194:0010:0023:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0389:PT:HTML
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0407:20111101:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0407:20111101:PT:PDF
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Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE: França e Itália.  

 

 

FRANÇA 

Em França, o mecanismo coletivo da “melhoria genética de gado” já prevista na lei de 1966, 

contribuiu para a preservação de solos e denominações de origem, que são fatores de excelência, 

reconhecidos em todo o mundo, da criação francesa.  

As atividades destes centros de inseminação são supervisionadas pela Comissão Nacional de 

melhoria genética (CNAG). 

 

A legislação comunitária em análise na presente iniciativa teve uma primeira transposição em 

França, por intermédio do seguinte diploma: Decreto de 27 de Novembro de 2007 “relativo ao registo 

e à certificação da parentalidade dos bovinos”. 

 

Outro diploma a reter é o Decreto n.º 1668/2009, de 28 de Dezembro “relativo à identificação dos 

equídeos e ao registo e à certificação da parentalidade dos bovinos”.(altera o Código Rural) 

 

Quanto ao livre exercício da profissão e reconhecimento profissional, em França a questão foi 

aprovada pelo seguinte diploma: Ordonnance n.º 507/2008, de 30 de Maio, que transpõe a Directiva 

2005/36/CE (…) relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. Ver os artigos 44.º a 

46.º. 

 

Quanto ao exercício de actividades nos centros de inseminação artificial, o Decreto de 11 de Maio 

de 2009 (que modifica o decreto de 18 de Janeiro de 2007 relativo à criação da comissão 

encarregue de conferir o certificado de aptidão nas funções técnico de inseminação das espécies 

bovina, caprina e ovina) transpõe a Directiva 2005/36/CE. 

 

Por fim, veja-se o seguinte estudo: «Insémination artificielle et production laitière bovine: 

répercussions d’une biotechnologie sur une filière de production». 

 

ITÁLIA 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006595486&idSectionTA=LEGISCTA000006193792&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20061222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006595486&idSectionTA=LEGISCTA000006193792&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20061222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=444DBBC0B6A137D8F145AD4E3A6C2A95.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000017573815&dateTexte=20120514
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=422B5A65E871F546D18868749BCD885B.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000021540859&dateTexte=20120731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018885189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018885189#LEGISCTA000018887835
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018885189#LEGISCTA000018887835
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020609126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020609126
https://www6.inra.fr/productions-animales/content/download/4827/45592/version/1/file/Prod_Anim_1998_11_1_04.pdf
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Em Itália, o Decreto Legislativo n.º 206/2007 de 9 de Novembro, transpõe a Diretiva 2005/36/CE 

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, bem como da Diretiva 2006/100/CE que 

adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação de pessoas, em virtude da adesão da 

Bulgária e Roménia. 

Quanto à questão das habilitações profissionais exigidas para o exercício de determinadas 

profissões, matéria essa refletida na iniciativa legislativa em análise, o artigo 18.º (âmbito de 

aplicação) do diploma atrás referido cita algumas, entre as quais a de veterinário. Citam ainda esta 

profissão, que em princípio será a que é requerida para poder exercer actividade nos centros de 

inseminação artificial de bovinos, os artigos 31.º (princípio do reconhecimento automático) e 32.º 

(direitos adquiridos). 

Efetivamente a habilitação para o exercício da “fecundação assistida” (inseminação artificial) de 

acordo com a legislação italiana, pode ser proporcionada através de formação profissional 

específica, como previsto pela Lei n.º 74/74 para quem exerce actividade em tal âmbito e não seja 

titular de um ‘diploma de licenciatura’ em medicina veterinária. 

 

A legislação relativa à reprodução animal consta da Lei n.º 30/1991, de 15 de Janeiro, que aprova a 

“Lei-quadro da "disciplina da reprodução animal" relativamente aos ‘livros’ genealógicos sobre as 

espécies bovina, bufalina, equina, suína, ovi-caprina”. O artigo 7.º refere que “os animais machos 

das espécies bovina, (…), originárias de países membros da União Europeia e do Espaço 

Económico Europeu, são admitidos tanto para reprodução natural como para a inseminação 

artificial, desde que preencham os requisitos genealógicos e “de atitude” abrangidos pela legislação 

comunitária.” 

 

Em 2000, saiu um novo diploma que trata da aplicabilidade desta lei. Trata-se do Decreto n.º 

403/2000, de 19 de Julho (do Ministério da Saúde) que “Aprova o novo regulamento de execução da 

Lei n.º 30/1991, de 15 de Janeiro, relativo à disciplina "disciplina da reprodução animal”. 

O artigo 7.º deste diploma regula os requisitos da “inseminação artificial pública”. Os artigos 10.º e 

11.º, os circuitos de inseminação artificial e os centros de produção. Em termos gerais “qualquer 

pessoa que deseje gerir um centro público de inseminação (…) produzido pelos centros de serviços 

autorizados deve estar na posse de uma autorização específica emitida pela Região competente 

pela administração do território”. 

 

 

Outros países 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07206dl.htm
http://www.uofaa.it/Event.asp?event_id=1
http://www.uofaa.it/Event.asp?event_id=1
http://www.uofaa.it/downloads/20042292333140.Leggi%2030.doc?article_id=10&grdLeggiPage=4
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id_doc=270&estensione=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id_doc=270&estensione=
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

 Efetuada consulta à base de dados da atividade legislativa e do processo legislativo (PLC) 

não apuramos a existência de iniciativas pendentes ou Petições sobre matéria conexa. 

 

 

 Petições 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias 

Devem ser ouvidas as Associações do Setor 

 Consultas facultativas 

Pode ser ouvida a Ordem dos Veterinários 

 Pareceres / contributos enviados pelo Governo 

Parecer da Comissão reguladora de Acesso a Profissões 

 Contributos de entidades que se pronunciaram 

 

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

aplicação 

 

A aprovação da presente iniciativa pode eventualmente ter algumas implicações ao nível do 

Orçamento do Estado. O artigo 14.º, da proposta de lei, refere que será à Direção Geral de 
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Alimentação e Veterinária (DGAV) que compete fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei, 

prevendo-se que as contraordenações sejam punidas com coimas (artigo 15.º). 

O destino do produto das coimas recebidas reverte na proporção de 60% para o Estado e de 30% 

para a DGAV. 

 


