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Subject: FW: Proposta de Lei n.º 255/XII - altera o Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março,
regulando a proteção social dos tripulantes dos navios registados no Registo Internacional de
Navios da Madeira

Subject: Proposta de Lei n.º 255/XII - altera o Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março, regulando
a proteção social dos tripulantes dos navios registados no Registo Internacional de Navios da
Madeira

Exma Chefe de Gabinete da Presidente da Assembleia da República
 

No que concerne à proposta de diploma titulado em epígrafe, e após a análise da
mesma, encarrega-me os Excelentíssimos Secretários Regionais dos Assuntos
Sociais e do Plano e Finanças de para os efeitos devidos, de levar ao
conhecimento de V. Exa. o seguinte:
O diploma ora em análise vem adequar a legislação atualmente existente, em
matéria de Segurança Social dos tripulantes dos navios registados no Registo
Internacional de Navios da Madeira, denominado MAR, à nova realidade
resultante da necessária ratificação, pela República Portuguesa, da Convenção
do Trabalho Marítimo, 2006, denominada MLC.
A MLC obriga à consagração de regras uniformes a todos os trabalhadores
abrangidos, em particular, no que respeita ao nível de proteção social garantido,
aconselhando a adoção, pelos Estados, de um regime que assegure a proteção
efetiva dos tripulantes dos navios, no mínimo em três ramos de proteção social.
É ainda expresso na MLC que os Estados devem garantir a proteção de
segurança social a todos os marítimos que residam habitualmente no seu
território, de modo equivalente ao das pessoas que trabalham em terra. É
admissível a segurança social decorrente de legislação pública, de regimes
privados ou mista, sendo aconselhado o recurso à coordenação internacional em
matéria de segurança social, para proteção dos marítimos.
Neste contexto, somos de parecer favorável à solução preconizada na proposta
de diploma em apreço, no que respeita à proteção social aplicável aos tripulantes
dos navios registados no MAR, considerando que, por um lado, cumpre com as
exigências da MLC e, por outro, se adequa à legislação nacional de segurança
social, entendendo-se adequada a proteção obrigatória para as três
eventualidades previstas (doença, doença profissional e parentalidade) e
considerando-se benéfica a flexibilidade conseguida por via do regime especial
obrigatório de segurança social exclusivamente para os nacionais ou residentes
em território nacional, sendo admissível, para os demais, qualquer regime de
proteção social legal, com a possibilidade de inscrição no seguro social voluntário
para a proteção das prestações diferidas de invalidez, velhice e morte.
Entende-se assim acomodada a necessária proteção social dos tripulantes e as
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condições para a melhor competitividade do MAR.
Apraz-nos registar também o regime transitório criado pelo n.º 1 do artigo 3.º, que
garante uniformidade na aplicação do seguro social voluntário aos tripulantes dos
navios registados no MAR.
Ainda, somos totalmente concordantes com a forma e sistematização, por via da
alteração do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março.
Não obstante e sem prejuízo, somos a sugerir, para a uniformização e facilitação
da aplicação da lei, que oportunamente seja alterado em consonância o Código
dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social,
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, nomeadamente ao Capítulo
II, Seção I com a epígrafe Trabalhadores com âmbito material de proteção
reduzido, através do aditamento de uma nova Subseção com epígrafe, a título
exemplificativo “Tripulantes dos navios inscritos no Registo Internacional de
Navios da Madeira (MAR)”, da qual constariam as regras e a taxa reduzida
conforme a desagregação estabelecida no artigo 51.º do CRC. Ainda, que ficasse
expresso no capítulo referente ao Seguro Social Voluntario a solução aqui
preconizada.
Assim, após análise da presente proposta a RAM considera pertinentes as
alterações ora propostas não tendo nada mais a acrescentar ao mesmo.

Com os melhores cumprimentos,
Silvia Maria Silva Freitas
Chefe de Gabinete
Email: gab.srp@gov-madeira.pt
Telefone: 291 212 184 – ext. 2027 
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