


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 
RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE DECRETO-LEI QUE ESTABELECE O REGIME 
JURÍDICO APLICÁVEL AO COMÉRCIO DE LICENÇAS E EMISSÃO DE GASES COM EFEITO 
DE ESTUFA, TRANSPONDO A DIRETIVA (UE) N.º 2018/410 – MAAC – (REG. DL 
44/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 estabelece o regime jurídico 

aplicável ao comércio de licenças e emissão de gases com efeito de estufa, transpondo a 

Diretiva (UE) n.º 2018/410 – MAAC – (Reg. DL 44/XXII/2019)”. 

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

Região Autónoma dos Açores a 16 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 visa – cf. disposto no artigo 1.º – estabelecer “o regime jurídico 

aplicável ao comércio de licenças e emissão de gases com efeito de estufa, transpondo para 

a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de outubro de 2003, alterada pelas Diretivas n.ºs 2004/101/CE e 

2008/101/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, respetivamente de 27 de 

outubro de 2004 e de 19 de novembro de 2008, pelo Regulamento (CE) n.º 219/2009, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2009, pela Diretiva n.º 2009/29/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, pela Decisão n.º 

1359/2013/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, pelo 

Regulamento (UE) n.º 421/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, pela Decisão (UE) n.º 2015/1814, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 

outubro de 2015, pelo Regulamento (UE) n.º 2017/2392, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2017 e pela Diretiva (UE) n.º 2018/410, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “O combate às 

alterações climáticas constitui um dos maiores desafios da atualidade, no qual a União 
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Europeia tem desempenhado um papel fundamental a nível mundial ao estabelecer metas 

e políticas ambientais de mitigação para o espaço europeu de extrema relevância.” 

Acrescentando-se, em seguida, que “No quadro da política climática e da energia da União 

Europeia merece destaque o compromisso assumido pelo Conselho Europeu de outubro de 

2014 de reduzir, até 2030, as emissões globais de Gases com Efeito de Estufa (GEE) da União 

Europeia em, pelo menos, 40 % em relação aos níveis registados em 1990.” 

Posteriormente, salienta-se que “foi publicada a Diretiva (UE) n.º 2018/410, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018 (Diretiva CELE), que alterou a Diretiva n.º 

2003/87/CE, visando reforçar a relação custo-eficácia da redução de emissões e o 

investimento em tecnologias de baixo carbono e estabelecer as regras para o quarto período 

CELE de 2021 a 2030.” 

Assim, sustenta-se que “sendo a realidade nacional caracterizada por um elevado número 

de instalações que podem ser excluídas do regime CELE ao abrigo desta medida, e face à 

expressão marginal que representam para o quantitativo global de emissões, o presente 

decreto-lei vem regular a exclusão opcional de instalações para o quarto período CELE, 

estabelecendo como medida equivalente a definição de valores máximos de emissões anuais 

de CO2 equivalente que decrescem linearmente ao longo do período, de forma a atingir, em 

2030, uma redução de 43% face às emissões de 2005.” 

 

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. 
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O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer desfavorável 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.  

 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

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

Trabalho deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável quanto ao “Projeto de Decreto-

Lei que estabelece o regime jurídico aplicável ao comércio de licenças e emissão de gases 

com efeito de estufa, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2018/410 – MAAC – (Reg. DL 

44/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 


