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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto-Lei – Estabelece os requisitos 

aplicáveis à conceção, fabrico e colocação no mercado de ascensores e de componentes de 

segurança para ascensores, transpondo a Diretiva n.º 2014/33/UE - ME - Reg DL 143/2017. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apreciação do presente Projeto de Decreto-Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 

229.º, da Constituição da República Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

O presente Projeto de Decreto-Lei tem por objeto – cf. artigo 1.º – estabelecer “os requisitos 

aplicáveis à conceção, fabrico e colocação no mercado de ascensores e de componentes de 

segurança para ascensores, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/33/UE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da 

legislação dos Estados-Membros respeitante a ascensores e componentes de segurança para 

ascensores.” 

 

O proponente, em sede de preâmbulo, sustenta que “O presente decreto-lei estabelece os 

princípios gerais de segurança a que devem obedecer os ascensores, e os componentes de 

segurança para ascensores, transpondo a Diretiva n.º 2014/33/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, que procedeu a ampla reformulação da anterior Diretiva 

n.º 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 1995, substituindo-a e 

desenvolvendo regras e princípios relativos aos intervenientes e fases do processo de conceção, 

fabrico, instalação, fornecimento e colocação no mercado dos ascensores, e dos componentes 

de segurança para ascensores.” 
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Acrescentando-se, seguidamente, que “Com o presente decreto-lei, procede-se a uma definição 

mais pormenorizada dos direitos e obrigações dos intervenientes nos processos de fabrico, 

colocação e distribuição no mercado, bem como das competências das autoridades nacionais 

competentes, no sentido de reforçar o controlo e a fiscalização do cumprimento das regras 

aplicáveis, tendo em vista garantir um elevado nível de proteção da saúde e da segurança, de 

pessoas e bens e uma sã concorrência nos mercados.” 

 

Por fim, importa salientar o facto das competências e atribuições das Regiões Autónomas serem, 

devidamente, acauteladas no articulado da iniciativa (cf. artigo 44.º). 

 

 

3º.  CAPÍTULO – SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de voto favorável ao Projeto de Decreto-Lei em 

análise. 

 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de voto favorável ao Projeto de Decreto-Lei em 

análise. 

 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de voto favorável ao Projeto de Decreto-Lei em 

análise. 

 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção ao Projeto de Decreto-Lei em análise. 
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4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia 

deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS/PP e abtstenção do BE, emitir 

parecer favorável ao presente Projeto de Decreto-Lei.  

 

Ponta Delgada, 24 de maio de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                       

             

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  


