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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia analisou e emitiu parecer, no dia 15 de 

outubro de 2018, sobre o “Projeto de Decreto-Lei que aprova o novo regime jurídico da 

náutica de recreio – MM – (Reg. DL 297/2018)”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍ DICO  

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. o artigo 1.º – estabelecer “o regime 

jurídico da atividade náutica de recreio.” 

O proponente começa por referir que “O presente decreto-lei tem por objeto a criação de um 

novo regime jurídico aplicável à náutica de recreio, medida que integra a aposta do XXI 

Governo Constitucional na concretização do mar como um desígnio nacional, assente numa 

estratégia a médio e longo prazo sustentada na potencialização das atividades económicas do 

mar e na criação de oportunidades que aumentem a competitividade e o investimento nesta 

atividade.” 

Acresce que “O crescente desenvolvimento das atividades de náutica de recreio, o aumento 

do número de embarcações e de navegadores de recreio e, bem assim, os desenvolvimentos 

regulamentares e tecnológicos verificados na área da tramitação eletrónica de 

procedimentos, reclamam a alteração do atual quadro jurídico da atividade da náutica de 

recreio, previsto no Regulamento da Náutica de Recreio, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

124/2004, de 25 de maio.” 
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Neste sentido, refere-se que “foi introduzido um conjunto substancial de alterações ao quadro 

legal existente, num trabalho precedido de diálogo e de concertação de soluções com as 

diversas entidades interessadas e ligadas àquela atividade.” 

 

3º.  CAPÍTULO - APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Os Deputados do PS apresentaram, atenta a gralha existente, a seguinte proposta de 

alteração: 

“Artigo 35.º 

[…] 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. […] 

5. […] 

6. […] 

7. […] 

8. Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, o respetivo serviço competente pode 

autorizar a saída de uma ER comandada por um navegador de recreio, titular de uma carta de 

patrão de costa ou de patrão local, para uma viagem entre as ilhas dentro de cada Região 

Autónoma, ainda que ultrapassados os limites de distância máxima estabelecidos nas alíneas 

do n.º 2, desde que conclua que a segurança da ER e das pessoas a bordo se encontra 

garantida, tendo em conta todas as informações disponíveis relativas quer à duração e ao tipo 

de viagem quer às condições atmosféricas e de mar. 

9. […].” 
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O Relator 
 

 
Carlos Silva 

 
A Presidente 

 
 

___________________________________ 
Bárbara Torres Chaves 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

4º.  CAPÍTULO – SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

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

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer desfavorável em relação à presente iniciativa. 

 O Grupo Parlamentar do CDS/PP abstém-se de emitir parecer em relação à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE abstém-se de emitir parecer em relação à presente iniciativa. 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos 

a favor do PS, com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS/PP e BE, dar parecer 

favorável ao presente Projeto de Decreto-Lei.  

 

Ponta Delgada, 15 de outubro de 2018. 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 


