


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE DECRETO-LEI QUE ALTERA A PROTEÇÃO DOS 
TRABALHADORES CONTRA OS RISCOS LIGADOS À EXPOSIÇÃO DURANTE O TRABALHO A 

AGENTES CANCERÍGENOS OU MUTAGÉNICOS, TRANSPONDO AS DIRETIVAS (UE) 
2017/2398, 23019/130 E 2019/983 - MTSSS - (REG. DL 72/XXII/2019) 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_____________________________________________________________________________ 

A Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à apreciação, 

relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da 

Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de Decreto-Lei que altera a proteção dos 

trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos 

ou mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE) 2017/2398, 23019/130 e 2019/983 - MTSSS - 

(Reg. DL 72/XXII/2019).  

O supramencionado Projeto de Decreto-Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a 9 de janeiro de 2020, tendo sido enviado à Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de parecer. 

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

A audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores relativamente 

às questões de competência dos órgãos de soberania que digam respeito à Região exerce-se 

por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa e na 

alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores. 

Tratando-se de atos legislativos, compete à Assembleia Legislativa a emissão do respetivo 

parecer, conforme determina a alínea i) do artigo 34.º do citado Estatuto Político-

Administrativo, o qual deverá ser emitido no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

disposto no artigo 118.º do Estatuto Político-Administrativo.  
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A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada permanente 

competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º do Regimento. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a matéria em apreço é 

da competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

 

a) Na generalidade 

A iniciativa em apreciação pretende – cf. artigo 1.º – proceder “à segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 88/2015, de 28 

de maio, e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2017/2398 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, a Diretiva (UE) 2019/130 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de janeiro de 2019, e a Diretiva (UE) 2019/983 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, que alteram a Diretiva 

2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados a exposição a 

agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho.” 

 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por salientar que de modo a 

garantir o avanço de medidas de proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à 

exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, uma vez que a 

Diretiva 2004/37/CE foi alterada pela Diretiva (UE) 2017/2398 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de dezembro, que reforça as práticas da vigilância médica, 

nomeadamente, após o termo de exposição a agentes cancerígenos, o presente projeto de 

decreto-lei propõe que seja alterado o Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro, na sua 

redação atual, cumprindo com as exigências da Diretiva, de modo a “garantir a 

possibilidade de o médico ou a autoridade responsável prolongarem a vigilância médica 
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adequada, caso se verifique a existência de risco para a saúde ou segurança do trabalhador, 

nos resultados da avaliação referida no n.º 2 do artigo 3.º da Diretiva 2004/37/CE”.  

Acrescentando-se, em seguida, que, como não é cientificamente possível determinar quais 

os níveis-limite de exposição sem resultados adversos para o trabalhador, em relação à 

maioria dos agentes cancerígenos ou mutagénicos, e tendo a Diretiva 2004/37/CE sido 

alterada pela Diretiva (UE) 2019/130 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

janeiro de 2019, e pela Diretiva (UE) 2019/983 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de junho de 2019, “tendo sido considerados como cancerígenos novos tipos de trabalhos e 

modificados os valores-limite para substâncias cancerígenas e mutagénicas contidos no 

anexo III da referida Diretiva 2004/37/CE, constituindo mais uma etapa no processo de 

atualização neste domínio”, é razão mais que suficiente para propor a alteração ao Decreto-

Lei 301/2000, de 18 de novembro. 

Por fim, importa referir que as competências e atribuições das Regiões Autónomas 

encontram-se devidamente acauteladas (cf. plasmado no preâmbulo). 

 

b) Na especialidade 

Não foram apresentadas alterações ou tecidas considerações em sede de especialidade. 

 
Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS absteve-se quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do PSD absteve-se quanto à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer favorável quanto à iniciativa. 

A Deputada Independente não se pronunciou quanto à iniciativa. 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Regimento da Assembleia Legislativa, a Comissão 

promoveu, ainda, a consulta ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e às Representações 

Parlamentares do PCP e do PPM, que não se manifestaram sobre a iniciativa em apreço.  
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Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho deliberou, por maioria, emitir parecer favorável quanto ao Projeto de Decreto-Lei 

que altera a proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o 

trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE) 2017/2398, 

23019/130 e 2019/983 - MTSSS - (Reg. DL 72/XXII/2019).  

 

Horta, 19 de junho de 2020 

 

A Relatora, 

         

Marta Ávila Matos 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente, 

 
Maria da Graça Silva 

 


