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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa  

 

Depois de identificar os objetivos da Diretiva (UE) 2018/958, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 28 de junho de 2018 [Diretiva (UE) 2018/958] que a presente iniciativa 

se propõe transpor, desde logo a intenção de «dar resposta à necessidade da adoção 

de um quadro comum, transparente e previsível nesta matéria (…) tornando a aferição 

da proporcionalidade mais objetiva, abrangente e comparável, e assegurando que as 

regras são aplicadas de forma equitativa em toda a União», a exposição de motivos 

alude ao atual panorama legislativo nacional sobre esta temática, em especial à Lei n.º 

9/2009, de 4 de março, ao Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março, que a proposta de 

lei expressamente se propõe revogar, e à Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, afirmando o 

seu propósito de «harmonização das situações em que o acesso e exercício de 

profissão e de atividade profissional pode ser condicionado». 

 

Com efeito, o proponente enuncia que a iniciativa pretende «clarificar que as profissões 

regulamentadas são todas as profissões sujeitas à verificação de requisitos profissionais 

de acesso e de exercício», mantendo-se, todavia, a definição de processo de acesso 

livre. Por outro lado, estendem-se igualmente estas regras às profissões 

regulamentadas por associações públicas profissionais, assim como se proíbe 

expressamente a discriminação em razão da nacionalidade ou da residência e se 

aprofunda o conjunto de razões tidas como de ordem pública, segurança pública ou 

saúde pública, ou razões imperiosas de interesse público, sendo ainda considerados 

alguns elementos obrigatórios no que concerne às profissões regulamentadas e a 

regulamentar. Para além disso, estabelece-se ainda a obrigatoriedade de parecer da 

Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e um mecanismo de 

avaliação de impacto sucessivo, que deverá ocorrer pelo menos com uma periodicidade 

trienal. Finalmente, são também salvaguardadas as atribuições dos serviços dos 

ministérios responsáveis pelas áreas do trabalho, da educação e da ciência, tecnologia 

e ensino superior, sem embargo da participação de outros ministérios e de outros 

parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=pt
https://dre.pt/application/file/a/604699
https://dre.pt/application/file/a/604699
https://dre.pt/application/file/a/66702042
https://dre.pt/application/file/a/588732
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O articulado da proposta de lei desdobra-se em 19 (dezanove) artigos, correspondendo 

os artigos 1.º e 3.º ao objeto, âmbito e definições, os artigos 4.º a 14.º ao regime de 

acesso e exercício de atividades profissionais e o artigo 15.º à norma de 

responsabilidade contraordenacional. O artigo 16.º integra uma disposição relativa à 

cooperação administrativa no âmbito de procedimentos relativos a prestadores e 

profissionais provenientes de outros Estados-Membros da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu, enquanto o artigo 17.º regula a sua aplicação às regiões 

autónomas. Por fim, o artigo 18.º comporta um preceito revogatório e o artigo 19.º fixa 

a entrada em vigor do diploma preconizado.   

 

• Enquadramento jurídico nacional 

 

A presente iniciativa visa proceder à transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva (UE) 2018/958, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 2018, 

relativa ao teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova 

regulamentação das profissões. De acordo com o artigo 1.º, a referida diretiva visa 

estabelecer «regras relativas a um quadro comum para a realização de avaliações de 

proporcionalidade» que os Estados-Membros deverão realizar antes de introduzirem 

regulamentação profissional nova ou de alterarem a regulamentação profissional em 

vigor, de modo a assegurar o bom funcionamento do mercado interno, garantindo, 

simultaneamente, a transparência e um elevado nível de proteção dos consumidores». 

Acrescenta o artigo 2.º que as atividades contempladas deverão dizer respeito às 

profissões regulamentadas abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva 

2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, referente ao 

reconhecimento das qualificações profissionais. De referir que as mencionadas diretivas 

deverão ser aplicadas de forma cumulativa. 

 

Assim sendo, a proposta de lei1 agora apresentada vem estabelecer o regime aplicável 

à avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que 

limitem o acesso a profissão regulamentada, ou a regulamentar, ou o seu exercício, 

abrangendo qualquer profissão ou atividade profissional, com exceção, das profissões 

 
1 Ver comunicado do Conselho de Ministros, de 24 de setembro de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=370
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associadas a vínculo de emprego público e das profissões desenvolvidas no exercício 

de poderes públicos concedidos por lei. 

 

Nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 4.º da Diretiva (UE) 2018/958, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 2018, a avaliação prévia de 

proporcionalidade deve ser justificada e proporcionada e assentar em elementos 

qualitativos e, sempre que possível e pertinente, quantitativos, tendo que ser efetuada 

de forma objetiva e independente. Por sua vez, o artigo 5.º prevê que, quando 

introduzam novas disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, ou 

alterarem disposições legislativas, regulamentares ou administrativas em vigor que 

limitem o acesso às profissões regulamentadas, ou o seu exercício, os Estados-

Membros devem assegurar que essas disposições não são, direta ou indiretamente, 

discriminatórias em razão da nacionalidade ou da residência. 

 

De acordo com a exposição de motivos da iniciativa em análise, para além da proibição 

de discriminação em razão da nacionalidade ou da residência, «densifica-se o elenco 

das razões que se consideram como sendo de ordem pública, segurança pública ou 

saúde pública, ou razões imperiosas de interesse público, alinhando-se, quanto a estas 

últimas, com a redação do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, (versão consolidada) 

que transpõe a Diretiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

dezembro, relativa aos serviços no mercado interno». 

 

Este regime é aplicável às profissões regulamentadas e a regulamentar, abrangidas 

pela Lei n.º 9/2009, de 4 de março 2 , 3 , que procedeu à transposição da Diretiva 

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

reconhecimento das qualificações profissionais. O mencionado diploma foi alterado 

pelas Leis n.ºs 41/2012, de 28 de agosto4, 25/2014, de 2 de maio5, e 26/2017, de 30 de 

maio6, estando também disponível uma versão consolidada do mesmo. 

 
2 Trabalhos preparatórios. 
3 A Proposta de Lei n.º 59/XIV/2.ª (GOV) - Procede à simplificação dos procedimentos associados ao 
reconhecimento das qualificações profissionais, transpondo a Diretiva 2005/36/CE, vem apresentar um 
conjunto alargado de alterações a este diploma. 
4 Trabalhos preparatórios. 
5 Trabalhos preparatórios. 
6 Trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34477375/view?p_p_state=maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
https://dre.pt/application/file/a/604699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036
https://dre.pt/application/file/a/174632
https://dre.pt/application/file/a/25343862
https://dre.pt/application/file/a/107098734
https://dre.pt/application/file/a/107098734
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107094734/view?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=15297
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45299
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17253
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18060
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19948
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A Lei n.º 9/2009, de 4 de março, encontra-se dividida em seis capítulos: disposições 

gerais, livre prestação de serviços, direito de estabelecimento, regras de exercício da 

profissão, cooperação administrativa e responsabilidade pela execução perante os 

cidadãos, disposições finais e três anexos. Cumpre mencionar que os artigos 2.º-A a 

2.º-F regulam a matéria relativa à carteira profissional europeia, definida pela alínea d) 

do artigo 2.º como o «certificado eletrónico que comprova que o profissional cumpre 

todas as condições necessárias para prestar serviços num Estado membro de 

acolhimento, a título temporário e ocasional, ou que reconhece que o profissional é 

titular das qualificações profissionais necessárias para efeitos de estabelecimento num 

Estado membro de acolhimento».  

 

Já o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais foi definido 

pelo Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março7, sendo aplicável a qualquer profissão, 

com exceção das profissões reguladas por associação pública profissional, as quais se 

regem pela Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro8, das profissões desenvolvidas no exercício 

de poderes públicos concedidos por lei e das profissões associadas a vínculo de 

emprego público, atendendo ao seu especial enquadramento constitucional. 

 

Conforme previsto no n.º 1 do artigo 11.º do articulado, o parecer obrigatório, mas não 

vinculativo, sobre a avaliação da proporcionalidade deverá ser emitido pela Direção-

Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT), entidade que tem como missão, 

nomeadamente, coordenar o sistema de regulamentação de profissões e o 

reconhecimento de qualificações profissionais. Prevê ainda a alínea e) do n.º 1 do  artigo 

14.º do articulado que a DGERT, em sede de acompanhamento dos regimes de acesso 

e exercício de profissões ou atividades profissionais, pode solicitar, recolher, tratar e 

centralizar a informação, designadamente a requerida junto de associações 

profissionais e associações de setores de atividade, bem como os pareceres elaborados 

pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (ANQEP, I. P.), 

e pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). 

 

 
7 O artigo 18.º do articulado da presente proposta de lei revoga este diploma. 
8 Trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704241/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704241/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704250/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704256/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191236/73704313/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191236/73704313/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704318/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704318/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191036/73704329/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122316375/202010191336/73704243/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/66702042
https://dre.pt/application/file/a/588732
https://www.dgert.gov.pt/
https://www.dgert.gov.pt/
https://www.anqep.gov.pt/np4/home.html
https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17377
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A ANQEP, I. P., é um instituto público que tem como missão contribuir para a melhoria 

dos níveis de qualificação dos jovens e dos adultos em Portugal, promovendo quer uma 

procura crescente por qualificações, escolares e profissionais (dupla certificação), ao 

nível não superior, quer uma oferta de formação inicial e ao longo da vida que seja 

amplamente atrativa, de qualidade e relevante para o mercado de trabalho. 

Relativamente ao acompanhamento dos regimes de acesso e exercício de profissões 

ou atividades profissionais, em matéria de articulação dos regimes de acesso e exercício 

de profissões ou atividades profissionais com o Sistema Nacional de Qualificações 

(SNQ), para o sistema de ensino não superior, a ANQEP, I.P., prossegue as atribuições 

definidas no n.º 2 do artigo 14.º do articulado. Já a DGES, serviço central da 

administração direta do Estado, tem por missão assegurar a conceção, a execução e a 

coordenação das políticas que, no âmbito do ensino superior, cabem ao Ministério da 

Educação e Ciência. Quanto ao acompanhamento dos regimes de acesso e exercício 

de profissões ou atividades profissionais deve prosseguir, em matéria de articulação dos 

regimes de acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais com o sistema 

de ensino superior, as atribuições definidas no n.º 3 do artigo 14.º do articulado. 

 

A terminar, e para uma análise mais detalhada da presente iniciativa, cumpre mencionar 

por ordem cronológica, os seguintes diplomas referidos no articulado: 

➢ Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro (versão consolidada) - Estabelece 

o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as estruturas 

que regulam o seu funcionamento; 

➢ Portaria n.º 781/2009, de 23 de julho - Estabelece a estrutura e organização do 

Catálogo Nacional de Qualificações; 

➢ Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro (versão consolidada) - Regime processual 

aplicável às contraordenações laborais e de segurança social.  

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

https://www.dgert.gov.pt/sistema-nacinal-de-qualificacoes-snq
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34556675/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/file/a/493164
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/62059578/view?p_p_state=maximized
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Efetuada uma consulta à base de dados à Atividade Parlamentar (AP), apurou-se que 

se encontram pendentes as seguintes iniciativas, tendentes à regulamentação das 

condições de acesso e do exercício de profissões: 

 

➢ Quanto aos intérpretes de língua gestual: o Projeto de Lei n.º 402/XIV/1.ª (BE) - 

«Procede à alteração da Lei n.º 89/99, de 5 de julho, que define as condições de 

acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual»; o Projeto de 

Resolução n.º 412/XIV/1.ª (PAN) - «Pela regulamentação da profissão de 

intérprete de Língua Gestual Portuguesa» e o Projeto de Resolução n.º 

422/XIV/1.ª (PEV) - «Adoção de medidas com vista à concretização dos direitos 

das pessoas surdas e valorização da profissão de intérprete de língua gestual 

portuguesa», todos em apreciação na especialidade na Comissão de Trabalho 

e Segurança Social; 

 

➢ Quanto aos técnicos auxiliares de saúde: o Projeto de Lei n.º 485/XIV/1.ª (BE) - 

«Cria e regula a carreira de Técnico Auxiliar de Saúde» e o Projeto de Lei n.º 

568/XIV/2.ª (PAN) - «Cria e regula a carreira de Técnico Auxiliar de Saúde»; o 

Projeto de Resolução n.º 392/XIV/1.ª (CH) - «Pela criação da carreira profissional 

de técnico auxiliar de saúde», o Projeto de Resolução n.º 614/XIV/1.ª (PCP) - 

«Recomenda ao Governo a criação da carreira de Técnico auxiliar de Saúde» e 

o Projeto de Resolução n.º 686/XIV/2.ª (PEV) - «Reposição e regulamentação 

da carreira de Técnico Auxiliar de Saúde», que baixaram para apreciação à 

Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, 

Descentralização e Poder Local. 

 

Para além destas, reitera-se a referência à Proposta de Lei n.º 59/XIV/2.ª (GOV) - 

«Procede à simplificação dos procedimentos associados ao reconhecimento das 

qualificações profissionais, transpondo a Diretiva 2005/36/CE», cuja discussão na 

generalidade foi igualmente agendada para a reunião plenária de sexta-feira, 23 de 

outubro.  

 

Por outro lado, encontram-se igualmente pendentes as seguintes petições, que 

demandam a regulamentação de atividades profissionais, ambas em apreciação na 10.ª 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44926
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44780
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44780
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44806
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44806
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45187
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45405
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45405
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44744
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45194
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45347
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45299
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Comissão: a Petição n.º 62/XIV/1.ª - «Reconhecimento da profissão do Musicoterapeuta 

em Portugal» e a Petição n.º 110/XIV/1.ª - «Estatuto profissional da carreira de animador 

sociocultural». 

  

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Na XIII Legislatura, deram entrada as seguintes iniciativas, que ora promoviam ora 

recomendavam a regulamentação de uma profissão específica: 

 

- O Projeto de Lei n.º 895/XIII/3.ª (BE) - «Reconhece e regulamenta a profissão de 

criminólogo(a)» e o Projeto de Lei n.º 1054/XIII/4.ª (CDS-PP) - «Aprova o regime do 

exercício profissional dos criminólogos», que estiveram na origem da Lei n.º 70/2019, 

de 2 de setembro - «Regula o exercício da profissão de criminólogo»; 

 

- O Projeto de Lei n.º 1073/XIII/4.ª (PAN) - «Regulamenta a profissão de Técnico Auxiliar 

de Saúde» e o Projeto de Lei n.º 1088/XIII/4.ª (BE) - «Cria e Regula a Carreira de 

Técnico Auxiliar de Saúde», ambos rejeitados na sessão plenária de 5 de julho de 2019; 

 

- O Projeto de Resolução n.º 235/XIII/1.ª (BE) - «Recomenda ao Governo a 

regulamentação da profissão de Gerontólogo», que redundou na Resolução da AR n.º 

101/2016; 

 

- O Projeto de Resolução n.º 735/XIII/2.ª (CDS-PP) - «Recomenda ao Governo que 

regulamente os termos e condições para o acesso e exercício da profissão de Assistente 

Pessoal», que resultou na Resolução da AR n.º 82/2017; 

 

- O Projeto de Resolução n.º 1564/XIII/3.ª (BE) - «Recomenda ao Governo a 

regulamentação da profissão de Esteticista», que caducou com o final da Legislatura; 

 

- O Projeto de Resolução n.º 1948/XIII/4.ª (BE) - «Pela regulamentação do trabalho em 

Call Center»; o Projeto de Resolução n.º 1949/XIII/4.ª (PCP) - «Recomenda ao Governo 

a criação e regulamentação da profissão de operador de centros de contacto, reforço 

dos direitos de pausa, descanso, higiene, saúde e segurança no trabalho», o Projeto de 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13429
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13477
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43238
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445354c3078664e7a42664d6a41784f5335775a47593d&fich=L_70_2019.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445354c3078664e7a42664d6a41784f5335775a47593d&fich=L_70_2019.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43313
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43313
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43313
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43348
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43348
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43348
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40200
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19330
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19330
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41137
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19919
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42548
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43339
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43340
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43437
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Resolução n.º 1985/XIII/4.ª (PEV) - «Criação e Regulamentação da Profissão de 

Operador de Call Center», e o Projeto de Resolução n.º 2001/XIII/4.ª (PS) - 

«Recomenda ao Governo a elaboração de um estudo sobre as condições de trabalho 

em centros de contacto (call centers)»,  estando estas últimas três iniciativas na base 

da Resolução da AR n.º 170/2019. 

 

Por último, foram também apresentadas as seguintes petições: a Petição n.º 318/XIII/2.ª 

- «Solicitam a inclusão da Psicopedagogia na Classificação Portuguesa de Profissões – 

2017»; a Petição n.º 320/XIII/2.ª - «Solicitam a criação da categoria profissional de 

Agente Único de Transportes»; a Petição n.º 347/XIII/2.ª e a Petição n.º 394/XIII/3.ª - 

«Solicitam o reconhecimento da profissão de educador social»; e a Petição n.º 

609/XIII/4.ª - «Solicitam a regulamentação da Profissão de Intérprete de Língua Gestual 

Portuguesa», todas tramitadas pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 

A iniciativa legislativa em análise foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder 

de iniciativa, plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição, e no artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), 

com pedido de prioridade e urgência para efeitos de agendamento. Reveste a forma de 

proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

 

É subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e 

da Formação Profissional, em substituição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, conforme disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento e no n.º 2 

do artigo 13.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário9,  e 

ainda pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi aprovada em 

 
9  Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a 
identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.ºs 2/2005, de 24 de janeiro, 
26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43437
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43463
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21949
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12999
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13001
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13028
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13075
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13300
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13300
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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Conselho de Ministros a 24 de setembro de 2020, ao abrigo da competência prevista na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição. 

 

A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento, uma vez que está redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma 

exposição de motivos, cujos elementos são enumerados no n.º 2 da mesma disposição 

regimental. 

 

O n.º 3 do artigo 124.º do RAR prevê que as propostas de lei devem ser acompanhadas 

dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. Em idêntico 

sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de 

consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, dispõe, no n.º 1 do 

artigo 6.º, que «Os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido 

objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição 

de motivos, referência às entidades consultadas e ao carácter obrigatório ou facultativo 

das mesmas». Dispõe ainda, no n.º 2, que «No caso de propostas de lei, deve ser 

enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da 

consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória 

e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo». 

 

O Governo, na exposição de motivos, não menciona a existência de qualquer audição 

nem foram enviados à Assembleia quaisquer pareceres ou contributos que possam ter 

resultado de consultas realizadas. 

 

A presente iniciativa legislativa define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e parece não infringir princípios constitucionais, 

respeitando assim os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento. 

 

A matéria sobre a qual versa a presente proposta de lei enquadra-se, por força do 

disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 164.º da Constituição («Direitos, liberdades e 

https://dre.pt/application/file/491041
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garantias»10), no âmbito da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia 

da República. 

 

A Constituição estabelece ainda, em matéria laboral, o direito de as comissões de 

trabalhadores ou os sindicatos participarem na elaboração de legislação do setor ou do 

trabalho, respetivamente na alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 56.º.  Para esse efeito foi promovida a apreciação pública, de 8 de outubro a 7 de 

novembro de 2020, através da publicação desta proposta de lei na Separata da IIª Série 

do Diário da Assembleia da República n.º 33/XIV, nos termos do artigo 134.º do 

Regimento, bem como dos artigos 469.º a 475.º do Código do Trabalho, aprovado em 

anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e dos artigos 15.º e 16.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 24 de setembro de 2020. Foi admitida e 

baixou na generalidade à Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.º), em conexão 

com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), a 

29 de setembro, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República. O 

seu anúncio decorreu na sessão plenária a 30 de setembro. A respetiva discussão na 

generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária de dia 23 de outubro - cfr. 

Súmula da Conferência de Líderes n.º 29/XIV. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa - «Transpõe a Diretiva (UE) 2018/958, relativa 

a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação 

das profissões» - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora possa ser objeto de 

aperfeiçoamento, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. 

 

A iniciativa estabelece a revogação do Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março, e, 

segundo as regras de legística, «as vicissitudes que afetem globalmente um ato 

 
10 O direito de liberdade na escolha de profissão está consagrado no artigo 47.º da Constituição. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394551564a4a535339545a584268636d463059584d765532567759584a686447456c4d6a41774d7a4d756347526d&Fich=Separata+033.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394551564a4a535339545a584268636d463059584d765532567759584a686447456c4d6a41774d7a4d756347526d&Fich=Separata+033.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34546475/view?q=lei+7%2F2009
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?p_p_state=maximized
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normativo devem ser identificadas no título, o que ocorre, por exemplo, em atos de 

suspensão ou em revogações expressas de todo um outro ato».11  

 

Seria pertinente acrescentar no título que estabelece o regime de acesso e exercício de 

profissões e de atividades profissionais e o regime aplicável à avaliação da 

proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso ou 

exercício de profissão regulamentada ou a regulamentar, conforme é indicado na norma 

sobre o objeto. 

 

Encontra-se de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário: «Tratando-

se de diploma de transposição de diretiva comunitária, deve ser indicada expressamente 

a diretiva a transpor». Sugere-se que esta referência seja complementada com dados 

adicionais da diretiva.12 

 

Assim, caso seja aprovada na generalidade, sugere-se à Comissão competente que 

analise, na fase de apreciação na especialidade, a seguinte redação para o título: 

«Estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades 

profissionais e o regime aplicável à avaliação da proporcionalidade prévia à 

adoção de disposições legislativas que limitem o acesso ou exercício de 

profissão, transpondo a Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e revogando o Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março». 

 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 19.º desta proposta de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua 

publicação, mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, 

 
11 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 203. 
12 Acrescentando o autor e a data de assinatura do ato, ou pelo menos o autor, como recomenda o Código 
de redação interinstitucional da União Europeia  na citação abreviada do título. 

https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/e774ea2a-ef84-4bf6-be92-c9ebebf91c1b
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/e774ea2a-ef84-4bf6-be92-c9ebebf91c1b
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não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação». 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras 

questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

 

A presente iniciativa não prevê a sua regulamentação ou avaliação. No entanto, 

estabelece no artigo 13.º que, após a adoção de disposições legislativas que limitem o 

exercício ou o acesso às profissões regulamentadas, as autoridades competentes 

referidas no artigo 51.º da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, devem assegurar a 

conformidade dessa legislação com o princípio da proporcionalidade, através de uma 

avaliação de impacto, tendo por base os objetivos no momento da adoção e os seus 

efeitos, a realizar: 

a) No prazo de três anos após a sua entrada em vigor e sucessivamente de três em 

três anos a contar dessa data, caso as referidas disposições não sofram alterações; ou 

b) Sempre que se justificar, tendo em conta quaisquer desenvolvimentos ocorridos 

em virtude da implementação das disposições em causa. 

 

Estabelece, ainda, a seguinte obrigação, prevista no n.º 4 do artigo 4.º e no n.º 5 do 

artigo 11.º da proposta de lei: 

 

«4 - A adoção de disposições legislativas que limitem o acesso a profissão 

regulamentada ou a regulamentar, ou o seu exercício, deve ser precedida de uma 

avaliação da proporcionalidade»; 

 

«5 - Qualquer projeto ou proposta de legislação cujas disposições limitem o acesso 

a profissão regulamentada, ou a regulamentar, ou o seu exercício, só pode ser discutido 

e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias 

Legislativas das regiões autónomas e pelos Governos Regionais após o parecer referido 

no n.º 1». 
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Este parecer obrigatório sobre a avaliação da proporcionalidade, a emitir pela DGERT 

no prazo de 30 dias úteis, não prejudica o poder de apresentação de iniciativas 

legislativas, no entanto condiciona a discussão e votação pela Assembleia da República. 

Caso o parecer não seja emitido dentro do prazo, nos termos do n.º 5 do artigo 92.º do 

Código de Procedimento Administrativo, o procedimento pode prosseguir e ser decidido. 

 

Refira-se que no ordenamento jurídico nacional, a Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, que 

estabelece o regime jurídico da avaliação de impacto de género de atos normativos, 

também pressupõe uma avaliação prévia das iniciativas legislativas, ressalvando casos 

de dispensa (artigo 5.º). 

 

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

 

Com o objetivo de estabelecer as regras relativas a um quadro comum para a realização 

de avaliações de proporcionalidade que limitem o acesso às profissões regulamentadas, 

ou o seu exercício, tendo em vista assegurar o bom funcionamento do mercado interno, 

garantindo, simultaneamente, um elevado nível de proteção dos consumidores, a União 

Europeia lavrou no seu seio jurídico a Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 28 de junho de 201813 , relativa a um teste de proporcionalidade a 

realizar antes da aprovação de quaisquer novas regulamentações das profissões, 

aplicável à escala dos direitos internos dos Estados-Membros. 

 

A diretiva em análise, como qualquer ato legislativo da sua espécie, apresenta caráter 

vinculativo para o(s) Estado(s)-Membro(s) destinatário(s) quanto ao resultado a alcançar, 

deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos 

meios. Este entrelaçamento jurídico entre o direito da União e o direito dos Estados-

Membros, consagrado no artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

 
13  Teve origem na COM(2016)822 - «Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova 
regulamentação das profissões», escrutinada na Assembleia da República, em conjunto com outras 
iniciativas, pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, sendo o competente relatório 
elaborado pelo Senhor Deputado António Costa Silva (PSD), e pela Comissão de Assuntos Europeus, com 
parecer da autoria da Senhora Deputada Rubina Berardo (PSD).      

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115726880/202010201244/73738428/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115726880/202010201244/73738428/diploma/indice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2016&number=822&appLng=PT
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a5244515555765247396a6457316c626e527663306c46565338784d6a42684e4759774e69316c5a5749344c545134596a6374596d5a684e5330785a475a6c4e5451344e7a41304e5749756347526d&Fich=120a4f06-eeb8-48b7-bfa5-1dfe5487045b.pdf&Inline=true
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Europeia, demanda dos últimos um ato legislativo de transposição, o qual a diretiva fixou, 

quanto ao prazo, em 30 de julho de 2020, tempo-limite até quando aqueles devem «pôr 

em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para 

dar cumprimento à presente diretiva» (artigo 13.º).   

 

No que ao objeto concerne – direito de acesso às profissões regulamentadas –, a 

Diretiva (UE) 2018/958 articula-se, no atinente à base jurídica e ao direito originário da 

União Europeia, com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que 

comunga do mesmo valor jurídico dos tratados fundamentais, e bem assim estes, ou 

seja, o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 

 

Por relação à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os artigos 15.º e 16.º 

consagram, respetivamente, a «liberdade profissional e direito de trabalhar» e a 

«liberdade de empresa», destacando-se, quanto à primeira liberdade, que ela garante 

a todas as pessoas «o direito de trabalhar e de exercer uma profissão livremente 

escolhida ou aceite». 

 

Quanto ao Tratado da União Europeia, o artigo 3.º  serve de garante de uma União 

assente «no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num crescimento 

económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado 

altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego». Concomitantemente, o 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, mais denso no capítulo da livre 

circulação de trabalhadores, do emprego e dos seus direitos, assegura, no afã da 

realização do mercado interno: 

• no artigo 45.º, a livre circulação dos trabalhadores, que «implica a abolição de toda 

e qualquer discriminação em razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos 

Estados-Membros, no que diz respeito ao emprego, à remuneração e demais 

condições de trabalho»; 

• no artigo 46.º, a habilitação legal do Parlamento Europeu e o Conselho, na liturgia 

do processo legislativo ordinário, para, por meio de diretivas ou de regulamentos, 

adotar as medidas necessárias à realização da livre circulação dos trabalhadores, 

designadamente: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
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«a) Assegurando uma colaboração estreita entre os serviços nacionais de emprego; 

b) Eliminando tanto os procedimentos e práticas administrativas, como os prazos 

de acesso aos empregos disponíveis, decorrentes, quer da legislação nacional, 

quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja 

manutenção constitua obstáculo à liberalização dos movimentos dos trabalhadores; 

c) Eliminando todos os prazos e outras restrições previstas, quer na legislação 

nacional quer em acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, 

que imponham aos trabalhadores dos outros Estados-Membros condições 

diferentes das que se aplicam aos trabalhadores nacionais quanto à livre escolha 

de um emprego; 

d) Criando mecanismos adequados a pôr em contacto as ofertas e pedidos de 

emprego e a facilitar o seu equilíbrio em condições tais que excluam riscos graves 

para o nível de vida e de emprego nas diversas regiões e indústrias»; 

• no artigo 114.º, o poder legiferante do Parlamento e do Conselho no atinente à 

adoção de medidas relativas à aproximação das legislações dos Estados-Membros 

que tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno; 

• no artigo 153.º, em consonância com o artigo 4.º, número 1 e a definição do 

mercado interno como espaço de competência partilhada entre os Estados-

Membros e a União, o apoio e complementaridade desta face à ação daqueles em 

domínios como as condições de trabalho, segurança social e proteção social dos 

trabalhadores, proteção em caso de rescisão do contrato de trabalho, informação e 

consulta, representação e defesa coletiva dos interesses, integração das pessoas 

excluídas do mercado de trabalho e luta contra a exclusão social. 

 

Ademais, o ensejo agora espoletado – avaliações de proporcionalidade no acesso às 

profissões regulamentadas – bebe inspiração da Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões Melhorar o Mercado Único: mais oportunidades para os cidadãos e as 

empresas (COM(2015) 550 final). À guisa de seguimento, escrevera-se aqui: 

• que os ganhos da Diretiva Serviços, refletidos na eliminação de restrições 

injustificadas à prestação de serviços por empresas e profissionais, continuam a 

bater-se por máxima concretização dada a manutenção de diferenças de regime 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
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entre os Estados-Membros na regulamentação das profissões e das atividades 

reservadas; 

• que a mesma diretiva proíbe um certo número de regulamentações e exige que os 

Estados-Membros avaliem se outras são justificadas e proporcionadas, articulando-

se com a Diretiva Qualificações Profissionais, que visa facilitar a mobilidade dos 

profissionais em toda a União Europeia e facilitar o reconhecimento mútuo das 

qualificações profissionais entre os Estados-Membros; 

• que a experiência dos anos demonstra que a regulamentação de profissões 

similares varia substancialmente entre Estados-Membros, assim como variam as 

reservas de atividades; 

• pelo que é inelutável propor ações específicas para melhorar o acesso às profissões 

regulamentadas, bem como o seu exercício, a nível nacional e em toda a UE. 

 

Mister se torna, por argumento de razão, discorrer sobre o teor das Diretivas Serviços e 

Qualificações Profissionais, de molde a justificar a razão ontológica da nova Diretiva 

(UE) 2018/958. Ora, no que à Diretiva Serviços concerne - Diretiva 2006/123/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos serviços 

no mercado interno –, e em linha com a sua função de baluarte do princípio fundamental 

da liberdade de circulação de trabalhadores, da liberdade de estabelecimento e da 

liberdade de prestação de serviços, a Diretiva de 2018, considerando que a fixação de 

condições de acesso a profissões regulamentadas importa uma indelével restrição à 

liberdade de profissão e de empresa, coloca-se na dependência de uma avaliação de 

proporcionalidade que, na esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, arroja um teste, quadrangular, de não-discriminação, justificação, adequação 

e necessidade. A talhe de foice, com o socorro literal da jurisprudência Gebhard 

(Acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de novembro de 1995, Processo C-55/94), o 

princípio da proporcionalidade exige que «as medidas nacionais suscetíveis de afetar 

ou tornar menos atraente o exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo 

Tratado devem preencher quatro condições: aplicarem-se de modo não discriminatório, 

justificarem-se por razões imperativas de interesse geral, serem adequadas para 

garantir a realização do objetivo que prosseguem e não ultrapassarem o que é 

necessário para atingir esse objetivo». 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0055
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Pelo que à Diretiva Qualificações Profissionais apraz dizer - Diretiva 2005/36/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao 

reconhecimento das qualificações profissionais -, ela é aplicável a qualquer nacional de 

um Estado-Membro que pretenda exercer uma profissão regulamentada, incluindo as 

profissões liberais, num Estado-Membro diferente daquele em que adquiriu as suas 

qualificações profissionais. Esta e a Diretiva (UE) 2018/958 conjugam-se da seguinte 

forma, aplicando-se cumulativamente: a avaliação de proporcionalidade da Diretiva (UE) 

2018/958 reporta-se às profissões regulamentadas que a Diretiva Qualificações 

Profissionais define no artigo 3.º, número 1, alínea a), isto é, à «atividade ou o conjunto 

de atividades profissionais em que o acesso, o exercício ou uma das modalidades de 

exercício se encontram direta ou indiretamente subordinados, nos termos de 

disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, à posse de determinadas 

qualificações profissionais; constitui, nomeadamente, uma modalidade de exercício o 

uso de um título profissional limitado por disposições legislativas, regulamentares ou 

administrativas aos detentores de uma determinada qualificação profissional», 

abrangendo, ainda, também, as profissões liberais, por conta própria ou por conta de 

outrem, num Estado-Membro diferente daquele em que um nacional de outro Estado 

adquiriu as suas qualificações profissionais (artigo 2.º). 

 

Isto posto, no que tem no teste ou avaliação de proporcionalidade o seu referencial, a 

Diretiva (UE) 2018/958 envida uma avaliação ex ante das disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas que limitem o acesso às profissões regulamentadas, 

ou o seu exercício (artigos 4.º e 7.º), bem como uma análise de não discriminação em 

razão da nacionalidade ou da residência (artigo 5.º). 

 

Cotejando a diretiva em crise com a proposta de ato legislativo de transposição para o 

direito português, constata-se que a proposta de lei aqui em avaliação: 

• repisa no âmbito de aplicação o objeto da Diretiva (UE) 2018/958 – acesso a 

profissões regulamentadas –, embora o alargue, mais também, para definir em 

geral o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais 

(artigos 1.º e 2.º); 

• serve de postulado à liberdade (ambulatória) de profissão e empresa como garantia 

fundamental, condicionando as restrições de acesso, quanto às profissões 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.255.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2005:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.255.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2005:255:TOC
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regulamentadas, a um crivo da proporcionalidade (artigo 4.º), medido ex ante (artigo 

10.º - avaliação prévia) e ex post (artigo 13.º - avaliação sucessiva). 

 

A análise de proporcionalidade em crise está consagrada no artigo 7.º da Diretiva e 

surge simetricamente transposta no artigo 10.º da proposta de lei em apreço, o qual 

convida à consideração dos seguintes parâmetros de avaliação:  

- A natureza dos riscos relacionados com os objetivos de interesse público visados;  

- A possibilidade de as regras em vigor não serem suficientes para a consecução o 

objetivo visado; 

- A adequação da disposição no que respeita à sua adequação para atingir o objetivo 

visado; 

- O impacto na livre circulação de pessoas e serviços na União, na escolha dos 

consumidores e na qualidade do serviço prestado; 

- A possibilidade de utilizar meios menos restritivos para alcançar o objetivo de interesse 

público; 

- O efeito das novas disposições ou das disposições alteradas, quando combinadas com 

outras disposições que limitem o acesso à profissão, ou o seu exercício; 

- A relação entre o âmbito das atividades abrangidas por uma profissão ou a ela 

reservadas e as qualificações profissionais necessárias; 

- A relação entre a complexidade das funções em causa e a necessidade, para aqueles 

que as exercem, de obterem qualificações profissionais específicas; 

- A possibilidade de obter a qualificação profissional por vias alternativas; 

- Se e por que razão as atividades reservadas a certas profissões podem ou não ser 

partilhadas com outros profissionais; 

- O grau de autonomia no exercício de uma profissão regulamentada e o impacto dos 

mecanismos de organização e supervisão na consecução do objetivo visado, em 

especial quando as atividades relativas a uma profissão regulamentada são exercidas 

sob o controlo e a responsabilidade de um profissional devidamente qualificado; 

- Os progressos científicos e tecnológicos suscetíveis de reduzir ou aumentar de modo 

efetivo a assimetria das informações entre profissionais e consumidores. 

 

• Enquadramento internacional  
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Tratando a presente iniciativa da transposição de uma diretiva, importa, em termos de 

enquadramento internacional, ver que países europeus já procederam à sua 

transposição e por que instrumentos. 

 

A Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 

2018, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova 

regulamentação das profissões14, cujo prazo de transposição terminou em 30 de julho 

de 2020, foi até ao momento transposta pelos seguintes países15: Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Croácia, Dinamarca, Hungria, Finlândia, Lituânia, Malta, Países Baixos, 

República Checa e Suécia. 

 

A Bélgica fez uma transposição parcial, que se apresenta abaixo. 

 

BÉLGICA 

O sistema político belga caracteriza-se por ser uma monarquia constitucional federal, 

composta por um governo e um parlamento federais, três comunidades linguísticas 

(flamenga, francófona e germanófona) e três regiões (Flandres, Bruxelas-Capital e 

Valónia). 

 

A Constituição belga prevê a existência, para cada uma das comunidades, de um 

parlamento e um governo regional, fixando as suas competências nos artigos 127 e 

seguintes. 

 

A transposição da Diretiva (UE) 2018/958 foi feita apenas por um destes parlamentos, 

o parlamento da comunidade germanófona16, através do decreto de 20 de julho de 2020 

– Décret instaurant un contrôle de proportionnalité préalable à l'adoption ou à la 

modification d'une règlementation de profession, aplicando-se apenas àquela 

comunidade. 

 

 
14 Versão oficial retirada do portal https://eur-lex.europa.eu. 
15 A lista de diplomas através dos quais os diversos países transpuseram esta diretiva pode ser consultada 
na seguinte ligação: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32018L0958&qid=1602769940156. 
16 Nesta página do parlamento da comunidade germanófona estão explicitadas as competências materiais 
deste 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&qid=1602769940156&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&qid=1602769940156&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&qid=1602769940156&from=PT
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetFR.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32018L0958&qid=1602769940156
http://www.pdg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-3999/7181_read-41464/
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V. Consultas e contributos 

 

• Pareceres/contributos enviados pelo Governo ou solicitados ao mesmo  

 

A apresentação da presente proposta de lei não foi acompanhada por qualquer 

documento que eventualmente a tenha fundamentado (cfr. n.º 3 do artigo 124.º do 

Regimento) e na exposição de motivos não são referidas pelo Governo quaisquer 

consultas que tenha realizado sobre a mesma (cfr. Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de 

outubro). 

 

• Consultas obrigatórias 

 

Foi promovida a apreciação pública da presente iniciativa, através da sua publicação na 

Separata n.º 33/XIV, DAR, de 8 de outubro de 2020, de acordo com o artigo 134.º do 

RAR, e para os efeitos consagrados na alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e da alínea a) 

do n.º 2 do artigo 56.º da Constituição, pelo período de 30 dias, até 7 de novembro de 

2020. Os contributos recebidos foram disponibilizados na página das iniciativas em 

apreciação pública desta Comissão. 

 

• Regiões Autónomas  

 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 30 de setembro de 2020, a 

audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, através de emissão 

de parecer no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 142.º do Regimento da Assembleia 

da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição.  

 

Foi recebido até à data o parecer do Governo Regional da Madeira, que pode ser 

consultado, juntamente com outros que ainda possam ser enviados, na página da 

presente iniciativa. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394551564a4a535339545a584268636d463059584d765532567759584a686447456c4d6a41774d7a4d756347526d&Fich=Separata+033.pdf
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIVLeg/10CTSS/Paginas/Iniciativas-Apreciacao-Publica.aspx?t=&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e686279394a626d6c6a6157463061585a68637955794d4756744a544977515842795a574e70595356444d7956424e7956444d7956424d32386c4d6a42514a554d7a4a554a42596d78705932453d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIVLeg/10CTSS/Paginas/Iniciativas-Apreciacao-Publica.aspx?t=&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e686279394a626d6c6a6157463061585a68637955794d4756744a544977515842795a574e70595356444d7956424e7956444d7956424d32386c4d6a42514a554d7a4a554a42596d78705932453d
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c654852766379394862335a4e5957526c61584a684c584277624455334c56684a566935775a47593d&fich=GovMadeira-ppl57-XIV.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45297
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45297
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O preenchimento pelo proponente da ficha de avaliação prévia de impacto de género, 

em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, apresenta como 

resultado global uma valoração neutra desse impacto. 

 

• Linguagem não discriminatória  

 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

VII. Enquadramento bibliográfico 
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Diretiva 2013/55/EU, sobre qualificações profissionais e das iniciativas relacionadas 

sobre a mobilidade laboral e o emprego na UE. O estudo extrai lições gerais com base 

em evidências de áreas onde há necessidade de ação adicional, apresentando 

recomendações sobre políticas e resultados de pesquisas. 
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Resumo: Com um novo projeto de diretiva, a Comissão Europeia propõe a aplicação 

de um teste geral de proporcionalidade na regulamentação de profissões, incluindo as 

profissões da área da saúde. De acordo com a nova diretiva, os Estados-Membros 

devem demonstrar que as medidas por eles adotadas são necessárias ao cumprimento 

de um objetivo de interesse público e que o resultado não pode ser alcançado por 

medidas menos restritivas à livre circulação. A falta de clareza sobre quais as medidas 

que podem enfrentar esse teste pode levar a uma considerável incerteza jurídica sobre 

os regulamentos que podem ser cruciais para preservar serviços de saúde de alta 

qualidade e o acesso universal aos cuidados de saúde. Por conseguinte, seria 

aconselhável uma abordagem adaptada às profissões ligadas à saúde. 

 

KISS, Monika - Proportionality test for new national regulations for professions. 

Luxembourg : European Parliament, 2018. [Consult. 16 out. 2020]. Disponível na intranet 

da AR:<URL:     

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131967&img=1

7295&save=true> 

Resumo: Um dos direitos fundamentais na União Europeia é o direito de escolher uma 

profissão e de exercer uma profissão regulamentada. No caso de algumas profissões 

(como médicos, enfermeiras ou arquitetos), a regulamentação dos serviços profissionais 

encontra-se harmonizada na União Europeia. Contudo, noutros casos, continua a ser 

da competência dos Estados-Membros, o que significa que estes podem decidir 

individualmente e sem consulta se é necessário adotar regras sobre uma profissão 

regulamentada ou restrições ao seu acesso. Profissões 'regulamentadas' são aquelas 

que podem ser exercidas apenas por pessoas que possuem certas qualificações. As 

atividades e os requisitos de qualificação aplicáveis diferem muito entre os Estados-

Membros devido ao respetivo desenvolvimento histórico e prática Uma avaliação 

publicada em janeiro de 2017 concluiu que há uma falta de clareza, no que diz respeito 

aos critérios a serem utilizados pelas autoridades nacionais competentes ao avaliar a 
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proporcionalidade dos requisitos que restringem o acesso ou o exercício de profissões 

regulamentadas, bem como o controlo desigual de tais medidas e níveis de 

regulamentação. De acordo com a maioria das partes interessadas que participaram 

numa consulta pública realizada em 2016, é necessário estabelecer uma abordagem 

comum a nível da UE, a fim de evitar a fragmentação do mercado único e eliminar as 

barreiras à livre circulação dos trabalhadores. 

 

PAÍS DE GALES. Government - Guidance to the European Union (Regulated 

Professions Proportionality Assessment) [Em linha] : (Wales) Regulations 2020. 

Cardif : Welsh Government, 2020. [Consult. 15 out. 2020]. Disponível na intranet da 

AR:<URL:     

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131971&img=1

7296&save=true> 

Resumo: Este documento fornece orientação sobre os Regulamentos aprovados em 

2020, no País de Gales, de acordo com a Diretiva (UE) 2018/958, relativa a um teste de 

proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das 

profissões. Os regulamentos implementam a diretiva da UE e fornecem uma estrutura 

para a realização de avaliações da proporcionalidade das medidas que restringem o 

acesso ou o exercício de profissões regulamentadas. Além disso, exigem a avaliação 

de qualquer medida nova ou de qualquer alteração que restrinja o acesso ou o exercício 

de uma profissão regulamentada, antes de ser introduzida, de forma a determinar que 

a nova medida é proporcional aos seus objetivos e não restringe indevidamente o 

acesso a uma determinada profissão.  

 

REINO UNIDO. Government. Department for Business, Energy and Industrial Strategy. 

The recognition of professional qualifications and regulation of professions [Em 

linha] : call for evidence, closing date: 23 October 2020. [London : s.n.], 2020. 

[Consult. 16 out. 2020]. Disponível na intranet da AR:<URL:     

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131973&img=1

7297&save=true> 

Resumo: Os únicos princípios abrangentes que se aplicam, de uma forma geral, à 

regulamentação da maioria das profissões no Reino Unido derivam da legislação da 
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União Europeia (Diretiva (UE) 2018/958). Após o final do período de transição, esta 

legislação deixa de ser aplicável no Reino Unido.  

O documento realça o papel de muitos profissionais qualificados que trabalham na 

vanguarda dos serviços públicos, sendo essenciais para os setores de serviços do 

Reino Unido que são considerados como líderes mundiais. Um ambiente regulatório 

eficaz para as profissões é vital para manter esses padrões elevados e promover a 

segurança dos serviços. No Reino Unido, existem mais de 120 profissões que são 

regulamentadas por uma rede de mais de 100 reguladores. Essas profissões fornecem 

muitas oportunidades de emprego necessárias para construir uma forte recuperação 

económica após a pandemia de COVID-19. O sistema de regulamentação do Reino 

Unido para profissões também define os princípios para reconhecimento das 

qualificações profissionais obtidas noutros países, de forma a atrair os melhores 

profissionais estrangeiros para trabalhar no Reino Unido, garantindo que atendam aos 

mais altos padrões.  

 

TORRES, Raquel - The European recognition of professional qualifications : a legal 

framework for the European citizenship. EU Law Jounal [Em linha]. Vol. 2, n.º 2 (June 

2016), p. 71-81. [Consult. 14 out. 2020]. Disponível na intranet da AR: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131950&img=1

7285&save=true>. 

Resumo: O artigo discute a evolução dos requisitos para o reconhecimento das 

qualificações profissionais no espaço europeu, analisando diacronicamente as medidas 

legais que evoluíram para o quadro legal existente. Analisa outros movimentos políticos 

e legais que favoreceram a implementação dos sistemas de reconhecimento no 

contexto europeu, nomeadamente os Processos de Bolonha e de Copenhaga, que 

instigaram uma forte cooperação para alcançar padrões comuns europeus para os 

sistemas de educação dos Estados-Membros. Conclui com considerandos sobre o 

impacto desta evolução na construção de uma cidadania europeia. 

 

UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES - Evaluation et réforme des 

professions réglementées [Em linha] : cartographie d’une ambition européenne. 

Paris : UNAPL, 2017. [Consult. 16 out. 2020]. Disponível na intranet da AR:<URL:      
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7306&save=true> 

Resumo: Atualmente, a Europa tem mais de 5.500 profissões regulamentadas reunindo 

mais de 50 milhões de pessoas (assalariados e trabalhadores independentes). No seio 

da União Europeia, 22% dos empregos correspondem a uma profissão regulamentada 

e essa proporção ainda é maior entre os trabalhadores independentes, já que um terço 

tem uma profissão regulamentada.  

Neste documento considera-se que a multiplicidade de regulamentações heterogéneas 

constitui um obstáculo intransponível à liberdade de circulação e de estabelecimento. 

Propõe-se uma diminuição das barreiras regulatórias e uma maior abertura das 

profissões para aumentar a concorrência entre um maior número de profissionais, 

aumentando a possibilidade de escolha, por parte dos consumidores, e ganhando em 

produtividade. 
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