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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente de Economia analisou e emitiu parecer, no dia 18 de junho de 2018, 

sobre o “Projeto de Decreto-Lei que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso 

técnico em matéria de combate a pragas e a doenças pecuárias, organismos prejudiciais aos 

vegetais e exame de plantas, transporte de mercadorias perigosas, proteção de trabalhadores 

expostos a agentes químicos, segurança na produção de explosivos e utilização de cádmio em 

LED - PCM - (Reg. DL 192/2018)”. 

 

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 GENERA LIDADE  

O presente projeto de Decreto-Lei tem por objeto – cf. o artigo 1.º – proceder: 

a) A segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 237/2000, de 26 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 21/2004, de 22 de janeiro, transpondo a Diretiva de Execução (UE) 2018/484 

da Comissão, de 21 de marco de 2018, que altera a Diretiva 93/49/CEE no que diz respeito aos 

requisitos a cumprir pelos materiais de propagação de determinados géneros ou espécies de 

Palmae relativamente ao organismo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 

b) A decima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, alterado 

pelos Decretos-Leis n.ºs 193/2006, de 26 de setembro, 16/2008, de 24 de janeiro, 4/2009, de 

5 de janeiro, 243/2009, de 17 de setembro, 7/2010, de 25 de janeiro, 32/2010, de 13 de abril, 

95/2011, de 8 de agosto, 115/2014, de 5 de agosto, 170/2014, de 7 de novembro, e 137/2017, 

de 8 de novembro, transpondo a Diretiva de Execução (UE) 2017/1920 da Comissão, de 19 de 

outubro de 2017, que altera o anexo IV da Diretiva 2000/29/CE, no que diz respeito a 

circulação de sementes de Solanum tuberosum L. originarias da União; 
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c) A quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-

Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 de agosto, 19-A/2014, de 7 de fevereiro, 246- A/2015, de 21 de 

outubro, e 111-A/2017, de 31 de agosto, transpondo a Diretiva (UE) 2018/217 da Comissão, 

de 31 de janeiro de 2018, que altera a Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, mediante a adaptação 

do seu anexo I, secção I.1, ao progresso cientifico e técnico; 

d) A quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2011, de 20 de junho, alterado pelos Decretos-

Leis n.ºs 260/2012, de 12 de dezembro, 20/2015, de 3 de fevereiro, e 180/2015, de 28 de 

agosto, transpondo a Diretiva (UE) 2018/597 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

abril de 2018, que altera a Diretiva 92/66/CEE do Conselho que estabelece medidas 

comunitárias de luta contra a doença de Newcastle; 

e) A segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 88/2015, de 28 de maio, transpondo a Diretiva (UE) 2017/164 da Comissão, de 31 de 

janeiro de 2017, que estabelece uma quarta lista de valores-limite de exposição profissional 

indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho, e que altera as Diretivas 

91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/CE; 

f) A quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, alterado pelos Decretos-

Leis n.ºs 119/2014, de 6 de agosto, 30/2016, de 24 de junho, 61/2017, de 9 de junho, e 

137/2017, de 8 de novembro, transpondo a Diretiva Delegada (UE) 2017/1975 da Comissão, 

de 7 de agosto de 2017, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso cientifico e 

técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito a uma isenção relativa a utilização de cadmio em díodos emissores de luz (LED) de 

conversão de cor para sistemas de visualização; 

g) A primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 56/2016, de 29 de agosto, executando o 

Regulamento (UE) 98/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2013, 

sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos; 

h) A primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 9/2017, de 10 de janeiro, transpondo a Diretiva 

2014/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, aplicável aos 

explosivos para utilização civil; 

i) A segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 116/2017, de 11 de setembro, transpondo a Diretiva de Execução (UE) 2018/100 da 
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Comissão, de 22 de janeiro de 2018, que altera as Diretivas 2003/90/CE e 2003/91/CE, que 

estabelecem regras de execução do artigo 7.º da Diretiva 2002/53/CE do Conselho e do artigo 

7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no que diz respeito aos carateres 

que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e as condições mínimas para o exame de 

determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “No ano transato, o 

Governo aprovou pela primeira vez, no âmbito do processo de transposição de diretivas 

europeias, um diploma omnibus – o Decreto-Lei n.º 137/2017, de 8 de novembro. Neste 

quadro, foram então identificadas diversas diretivas europeias que careciam de transposição 

e que poderiam com vantagem ser transpostas em bloco.” 

Seguidamente, sustenta-se que “Decorridos seis meses sobre a data de publicação do referido 

Decreto-Lei, entende o Governo que estão reunidas as condições para levar a cabo um 

exercício semelhante.” 

Assim, avança o proponente que “[…] foram identificadas varias diretivas – oito – cuja 

transposição não implica uma qualquer revisão normativa substancial, mas uma mera 

adaptação ao progresso técnico.” 

 

3º.  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Os Deputados do PS apresentaram, na defesa das respetivas especificidades, bem como das 

competências e atribuições das Regiões Autónomas, as seguintes propostas de alteração: 

“Artigo 24.º 

[…] 

1. O presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Acores e da Madeira, sem 

prejuízo das competências legislativas próprias, cabendo a sua execução administrativa e 

suas disposições regulamentares aos serviços competentes das respetivas administrações 

regionais. 

2. […].” 
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O Relator 
 

 
Carlos Silva 

 
O Presidente 

 
 
 

_________________ 
Miguel Costa 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

4º.  CAPÍTULO – S ÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite, na generalidade, parecer favorável à presente iniciativa, 

devendo, em sede de especialidade, atenta a pertinência, serem acolhidas as propostas de 

alteração apresentadas. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção relativamente à presente iniciativa. 

 

5º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS, 

PSD e CDS/PP e abstenção do BE, dar parecer favorável ao presente Projeto de Decreto-Lei. 

 

Ponta Delgada, 18 de junho de 2018. 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 


