


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 
RELATÓRIO E PARECER SOBRE O “PROJETO DE PROPOSTA DE LEI QUE ALTERA O REGIME 
JURÍDICO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE 
PESCA E AS PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E DE SAÚDE NO TRABALHO A 
BORDO DOS NAVIOS DE PESCA, TRANSPONDO A DIRETIVA (UE) N.º 2017/159 – MTSS – (REG. 
DL 58/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 Proposta de Lei que altera o regime jurídico do contrato 

individual de trabalho a bordo das embarcações de pesca e as prescrições mínimas de segurança 

e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2017/159 – 

MTSS – (Reg. DL 58/XXII/2019)”. 

 

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

Autónoma dos Açores a 27 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-
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Administrativo, o qual deverá ser emitido no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do disposto 

no artigo 118.º do Estatuto Político-Administrativo.  

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 – transpor “para a ordem jurídica 

interna a Diretiva (UE) 2017/159 do Conselho, de 19 de dezembro de 2016, que aplica o Acordo 

relativo à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, de 2007, da 

Organização Internacional do Trabalho (Convenção 188), celebrado em 21 de maio de 2012 entre 

a Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da União Europeia (Cogeca), a Federação 

Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) e a Associação das Organizações Nacionais 

das Empresas de Pesca da União Europeia (Europêche), procedendo: 

 
a) À terceira alteração à Lei n.º 15/97, de 31 de maio, alterada pelas Leis n.ºs 114/99, de 3 

de agosto, e 29/2018, de 16 de julho, que estabelece o regime jurídico do contrato 

individual de trabalho a bordo das embarcações de pesca; 

 

b) À terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, alterado pelas Leis n.ºs 

113/99, de 3 de agosto, e 3/2014, de 28 de janeiro, que transpôs para a ordem jurídica 
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interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca, 

2.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “Em 14 de junho de 

2007, a Organização Internacional do Trabalho adotou a Convenção sobre o Trabalho no Setor 

das Pescas com o objetivo de criar um instrumento único e coerente para completar as normas 

internacionais em matéria de condições de vida e de trabalho aplicáveis no setor.” 

 

Acrescentando-se, seguidamente, que “A aplicação na União Europeia das disposições da 

Convenção é assegurada pela Diretiva (UE) 2017/159 do Conselho, de 19 de dezembro de 2016, 

que aplica o Acordo relativo à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, de 

2007, da Organização Internacional do Trabalho, celebrado em 21 de maio de 2012, entre a 

Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas da União Europeia (Cogeca), a Federação 

Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) e a Associação das Organizações Nacionais 

das Empresas de Pesca da União Europeia (Europêche).” 

 

Assim, sustenta o proponente que “é fundamental atualizar o regime constante da Lei n.º 15/97, 

de 31 de maio, que estabelece o regime jurídico do contrato individual de trabalho a bordo das 

embarcações de pesca e do Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca, ambos 

nas suas redações atuais, cumprindo, assim, todas as exigências previstas na Diretiva e na 

Convenção.” 

 

b) Na especialidade 

Em sede de especialidade, o Partido Socialista emitiu as seguintes considerações: 

- Não obstante a proposta em análise indicar, no artigo 20.º-A, limites de tempo de 

trabalho e descanso, não faz qualquer referência aos navios de pesca que passam mais 

de três dias no mar, nomeadamente quanto às regras específicas previstas na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 14.ºda Convenção. 
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- No que respeita à criação do Capítulo VIII-A, atente-se que a certificação a que se 

refere aplica- se aos navios de pesca que arvorem a bandeira portuguesa, que passem 

mais de três dias no mar e que tenham um comprimento igual ou superior a 24 metros 

ou que naveguem habitualmente a mais de 200 milhas náuticas da costa ou para além 

do limite exterior da plataforma continental, se este for mais distante. 

Existem 28 navios na Região com estas características que terão que obter esta 

certificação junto da DGRM ou da entidade designada nos termos da proposta de 

artigo n.º 36º-B. A inspeção é exercida pela entidade com competência para a 

certificação. 

Assim, propõe-se acrescentar, no artigo 36.º-A, um n.º4 com a seguinte redação: “Nas 

regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a inspeção e a emissão do documento de 

conformidade referidos no n.º1 são assegurados pelos respetivos órgãos e serviços das 

administrações regionais com competências legalmente atribuídas na matéria. 

- Finalmente, é determinante acrescentar no texto da proposta de alteração do nº1 do artigo 

11.0 do Decreto-Lei n.º116/97, de 12 de maio, “sem prejuízo das competências legalmente 

atribuídas, nas regiões autónomas, aos respetivos órgãos e serviços das administrações regionais. 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

A Deputada Independente não se pronunciou quanto à iniciativa.
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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 favorável quanto ao “Projeto de Proposta 

de Lei que altera o regime jurídico do contrato individual de trabalho a bordo das 

embarcações de pesca e as prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo 

dos navios de pesca, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2017/159 – MTSS – (Reg. DL 

58/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 

 


