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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A 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 as regras de segurança a que 

devem obedecer os aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas 

potencialmente explosivas, transpondo a Diretiva n.º 2014/34/UE - ME - Reg. DL 282/2017. 

 

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 “as regras de 

segurança a que devem obedecer os aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser 

utilizados em atmosferas potencialmente explosivas, transpondo para o direito interno a 

Diretiva n.º 2014/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.” 

Sustenta-se, em sede de exposição de motivos, que “O presente diploma transpõe para a ordem 

jurídica nacional a referida diretiva, procedendo ao desenvolvimento de determinadas regras e 

princípios relativos aos processos de disponibilização no mercado e colocação em serviço dos 

aparelhos e respetivos sistemas de proteção, destinados a serem utilizados em atmosferas 

potencialmente explosivas, dos dispositivos de segurança, controlo e regulação, a utilizar fora 

das mesmas atmosferas, mas necessários e/ou úteis para o funcionamento dos mesmos 

aparelhos e sistemas de proteção no controlo dos riscos de explosão, assim como dos 

componentes a incorporar nos mesmos aparelhos, e sistemas de proteção, no mercado.” 
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Acrescentando-se, por fim, que “A revisão do quadro normativo prevê ainda os direitos e 

obrigações dos operadores económicos nos processos de fabrico, colocação e distribuição no 

mercado, sem descurar a legítima posição dos consumidores, e o esquema de repartição e 

articulação de competências entre as autoridades nacionais competentes, especialmente em 

matéria de fiscalização do mercado.” 

 

3º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por 

unanimidade, com os votos do PS, emitir parecer favorável ao presente Projeto de Decreto-Lei.  

Ponta Delgada, 1 de setembro de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                       

             

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  


