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PARECER JURÍDICO 

 
SC.SGAJ-2703/22 

 

DATA: 12 DE OUTUBRO DE 2022  

ASSUNTO: PROPOSTA DE LEI PARA EFEITOS DE TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA (UE) 2020/1057 
E CRIAÇÃO DO REGIME SANCIONÁTORIO APLICÁVEL ÀS INFRACÇÕES PREVISTAS 
NO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2022/694   

 
 

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A Diretiva (UE) 2020/1057, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 2020, veio 

estabelecer as regras específicas - no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 2014/67/UE para o 

destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário, com o objectivo de, assegurar, por um 

lado, condições de trabalho adequadas e proteção social para os condutores e, por outro, condições 

comerciais adequadas e condições de concorrência leal para os transportadores rodoviários. 

Face ao elevado grau de mobilidade dos trabalhadores do setor dos transportes rodoviários, inerente ao 

desempenho das suas funções – chegou-se à conclusão que seria necessário proceder à consagração 

de regras setoriais específicas, nomeadamente em sede de regime de destacamento, a fim de assegurar 

o equilíbrio entre a livre prestação transfronteiriça de serviços pelos transportadores, a livre circulação de 

mercadorias, condições de trabalho adequadas e a proteção social para os condutores. 

Acresce que, a constatação da existência de lacunas na atual legislação social da UE no setor dos 

transportes rodoviários, bem como discrepâncias entre os Estados-membros em matéria de interpretação, 

aplicação e execução dessas disposições, reforçaram a necessidade de existir uma Directiva especifica 

que regulasse o regime de destacamento destes trabalhadores. 

Simultaneamente, ao Regulamento de Execução (UE) 2022/694, da Comissão, de 2 de maio de 2022, 

referente a novas infrações graves às regras da UE que podem acarretar a perda da idoneidade do 

transportador rodoviário (Regulamento de Execução (UE) 2022/694), importaria juntar o respetivo regime 

sancionatório, adaptando-se para a legislação nacional, as categorias de infrações criadas pelo referido 

regulamento. 

 

 

 



 

2 

IT.01/01-07/02 

 

Em suma, esta proposta de transposição visa regular essencialmente as seguintes matérias: 

a) Estabelecer o regime de destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário;  

b) Estabelecer os termos do controlo e fiscalização do cumprimento do regime previsto na alínea anterior, 

bem como as autoridades competentes para o efeito; 

c) Consagrar o sistema de informação do mercado interno como meio para a cooperação e assistência 

mútua entre as autoridades dos diferentes Estados-membros; 

d) Estabelecer o regime sancionatório aplicável à violação das regras estabelecidas em matéria de 

destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário. 

 

Seguidamente, passaremos a concretizar nas normas - que assim justifiquem - as nossas propostas de 

alteração, comentários e/ou observações. 

 

II. ANÁLISE DA PROPOSTA DE REVISÃO – POSIÇÃO DA ANTRAM 

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS: 
 
Seria desejável a existência de um artigo legal com a definição de uma série de conceitos que aparecem 

em vários artigos legais e cuja interpretação tem consequências práticas na aplicação das normas. 

Por exemplo, o que se entende por transporte bilateral? E transporte combinado? 

Indicaremos em seguida algumas sugestões de definições que entendemos por relevantes e que como 

tal deveriam constar desta proposta legislativa: 

 - Operações de transporte bilateral internacional: operações de transporte nas quais o país do local 

de carga ou o país do local de descarga, um destes dois, coincide com o país em que empresa 

transportadora que realiza o serviço de transporte tem o seu licenciamento e estabelecimento; 

 - Operações de trânsito: operações de transporte de simples atravessamento do território de um Estado-

Membro sem carregar ou descarregar mercadorias nesse mesmo Estado-Membro; 

- Operações de cross-trade (transporte triangular): são operações de transporte em que não existe 

coincidência entre os países onde a empresa de transporte tem o seu estabelecimento e licenciamento e 

os países onde irá ser feita a operação de carga e descarga; 

- Operações de cabotagem: são as operações de transporte nacional, realizadas a título temporário, no 

território de um Estado-Membro, por um operador estabelecido noutro Estado-Membro, ou seja, o local de 

carga e de descarga é situado no interior de um mesmo país, país este diferente onde a empresa que faz 

o transporte tem o seu estabelecimento e licenciamento. 

- Transporte combinado ou intermodal: são as operações de transportes de mercadorias, nos quais as 

unidades de carga são transportadas por pelo menos dois modos de transporte diferentes. 
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Adicionalmente, no caso dos condutores independentes (motoristas gerentes ou autónomos em Espanha 
ou outro país) importaria definir como é que a prova desta qualidade será feita. 

De facto, estas entidades/sujeitos não sendo trabalhadores não estão abrangidos pelo destacamento mas 
terão que fazer a prova desta exclusão pelo que seria importante esta clarificação. 

 

PROPOSTA LEGAL DO ARTIGO 2.º: 

Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação 

1 - O presente decreto-lei é aplicável: 
a) Às situações de destacamento abrangidas pelos artigos 6.º e 8.º do Código do Trabalho, aprovado em 
anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual (Código do Trabalho), referentes a 
condutores contratados por empresas de transporte rodoviário (entidade transportadora) que efetuem 
operações de transporte internacional não bilateral de mercadorias ou de passageiros; 
b) Às situações de destacamento de condutores que realizem operações de cabotagem. 
2 - O presente decreto-lei não é aplicável a condutores que não devam ser considerados em situação de 
destacamento por se encontrarem a: 
a) Atravessar o território de um Estado-membro sem carregar ou descarregar mercadorias e sem tomar 
ou largar passageiros; 
b) Realizar a viagem inicial ou final de uma operação de transporte combinado nos casos em que a 
viagem, considerada isoladamente, consista em operações de transporte bilateral; 
c) Realizar uma operação internacional de transporte bilateral de mercadorias ou de passageiros; 
d) Realizar transporte de passageiros no âmbito de excursões locais em outro Estado-membro ou em 
país terceiro, desde que o embarque e o desembarque sejam efetuados no Estado-membro do 
estabelecimento, de acordo com o disposto no Regulamento (CE) 1073/2009, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de outubro de 2009; e 
e)Realizar atividades adicionais nos termos do artigo seguinte. 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E COMENTÁRIOS DA ANTRAM: 
 
Alínea a) – Refere-se que esta directiva aplica-se às operações de transporte internacional não bilateral 
de mercadorias ou de passageiros. Acontece que tal não é verdade, pois a própria Directiva – e em bom 
rigor a própria proposta de lei no seu artigo 3.º - prevê situações de transporte não bilateral – ou seja, 
transporte triangular/multilateral, designados no texto como atividades adicionais – que, cumprindo 
determinados requisitos são excepcionados. 
 
Para os devidos efeitos passamos a transcrever as partes do artigo legal da Diretiva que ora se 
transpõem onde se consagram tais excepções (artigo 1.º n.º, paragrafo 2.º e 3.º): 

“..os Estados-Membros aplicam igualmente a isenção, prevista no primeiro e no 

segundo parágrafo do presente número relativa ao transporte bilateral respeitante a 

mercadorias, quando, para além de realizar uma operação de transporte bilateral, o 

condutor realiza uma atividade de carga e/ou descarga nos Estados-Membros ou países 

terceiros que atravesse, desde que o condutor não carregue mercadorias e as e 

descarregue no mesmo Estado-Membro.” (sublinhado nosso) 
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“Quando uma operação de transporte bilateral com início no Estado-Membro de 

estabelecimento durante a qual não tenha sido realizada nenhuma atividade adicional, 

for seguida de uma operação de transporte bilateral com destino ao Estado-Membro de 

estabelecimento, a isenção relativa a atividades adicionais prevista no terceiro 

parágrafo é aplicável, no máximo, a duas atividades adicionais de carga e/ou descarga, 

nas condições estabelecidas no terceiro parágrafo.” (sublinhado nosso) 

Estas situações são tecnicamente transportes não bilaterais. 
Apesar de ser enquadrados como atividades adicionais, na realidade comportam serviços de transporte 
triangular/multilateral. 
A ser assim, entendemos que a alínea a) para ficar tecnicamente correcta, deve ser alterada. 
Sugerimos por isso a seguinte redacção:  
 
a) Às situações de destacamento abrangidas pelos artigos 6.º e 8.º do Código do Trabalho, aprovado em 
anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual (Código do Trabalho), referentes a 
condutores contratados por empresas de transporte rodoviário (entidade transportadora) que efetuem 
operações de transporte internacional não bilateral de mercadorias ou de passageiros, com excepção 
dos previstos no artigo 3.º do presente diploma legal; 
 
PROPOSTA LEGAL DO ARTIGO 2.º: 

Artigo 3.º 
Atividades adicionais às operações internacionais de transporte bilateral de 

mercadorias ou de passageiros 
1 - As operações internacionais bilaterais de transporte podem incluir as seguintes atividades adicionais: 
a) Uma atividade de carga ou descarga nos Estados-membros ou em países terceiros que o condutor 
atravesse, desde que este não carregue e descarregue as mercadorias no mesmo Estado-membro; 
b) Até duas atividades adicionais de carga ou descarga de mercadorias, no caso de uma operação 
internacional bilateral com destino ao Estado-membro do estabelecimento, desde que esta seja efetuada 
após uma operação bilateral, com início no Estado-membro do estabelecimento, sem que tenha sido 
efetuada qualquer atividade adicional; 
c) Uma atividade em que o condutor recolha ou largue passageiros nos Estados-membros ou em países 
terceiros que atravesse, desde que não sejam prestados serviços de transporte de passageiros entre dois 
locais situados no mesmo Estado- membro cujo território atravesse. 
2 - O disposto no número anterior só se aplica a condutores que utilizem um veículo equipado com um 
tacógrafo inteligente, que cumpra o requisito de registo das atividades de passagem de fronteira e 
atividades adicionais, mencionadas no n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento (UE) 165/2014, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014 (Regulamento (UE) 165/2014). 
3 - Enquanto não for possível efetuar a matrícula de tacógrafos inteligentes que permitam o registo 
automático de passagem de fronteiras e atividades adicionais mencionadas no n.º 1 do artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 165/2014 é permitida a todas as viaturas a realização das atividades adicionais 
previstas no n.1. 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E COMENTÁRIOS DA ANTRAM: 
 
A redação das alíneas a) e b) parecem-nos um pouco difíceis de interpretar. 
Assim, sugerimos novas definições cuja interpretação seria auxiliada com o acompanhamento de um 
novo artigo legal inicial, no qual constam definições de conceitos chave (vide o ponto sobre as nossas 
considerações prévias). 
 
1- As operações bilaterais de transporte rodoviário podem incluir atividades adicionais de transporte nas 
seguintes condições: 
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a) Uma operação de transporte triangular, ou seja, uma operação que implique uma carga e/ou 

descarga de mercadoria nos Estados-Membros ou países terceiros que o transportador 
atravessa, desde que não seja uma operação de cabotagem; 

b) Até duas operações de transporte triangulares adicionais, isto é, com carga e/ou descarga de 
mercadorias nos Estados-Membros ou países terceiros que atravessa, no âmbito de uma 
operação bilateral com destino ao Estado Membro do estabelecimento e desde que, na 
operação bilateral precedente com início no Estado Membro do estabelecimento, não tenha sido 
efetuada qualquer operação de transporte adicional;     

c) …; 
 

 
No que respeita aos números 2 e 3 propomos a sua simbiose num um único artigo legal com a redação 
em infra:  
 
3. As exceções previstas nas alíneas a), b) e c) do número anterior só serão aplicáveis até à data a partir 
da qual passa a ser obrigatória a instalação pela primeira vez, nos veículos matriculados num Estado-
Membro, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, quarto parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 165/2014, de um 
tacógrafo inteligente que cumpra o registo das passagens de fronteira e atividades adicionais referidas no 
artigo 8.º, n.º 1, primeiro parágrafo, deste regulamento. A partir dessa data, tais exceções aplicar-se-ão 
exclusivamente aos condutores trabalhadores de veículos equipados com um tacógrafo inteligente nos 
termos dos artigos 8.º, 9.º e 10.º do referido regulamento. 
 
PROPOSTA LEGAL DO ARTIGO 4.º: 

Artigo 4.º 
Regime do destacamento aplicável aos condutores do setor do transporte rodoviário 

1 - O condutor destacado tem direito às condições de trabalho previstas no artigo 7.º do Código do 
Trabalho, sem prejuízo de regime mais favorável constante da lei aplicável ou do contrato. 
2 - O destacamento cessa quando o condutor sai do território nacional no âmbito de uma operação de 
transporte internacional de mercadorias ou de passageiros. 
3 - O período de destacamento não pode ser acumulado com períodos de destacamento anteriores 
efetuados no âmbito das operações referidas no número anterior, pelo mesmo condutor ou por um 
condutor que este substitua. 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E COMENTÁRIOS DA ANTRAM: 
 
Era importante clarificar as consequências práticas da remissão para o artigo 7.º do Código do Trabalho, 
em particular quanto às questões relacionadas com a matéria remuneratória. 
Ficam assim as dúvidas, para as empresas com trabalhadores destacados em Portugal, em saber como 
calcular o seu valor hora e o valor dia de forma a verificarem se estão ou não a cumprir o salário 
português. 
Convinha referir a fórmula de cálculo e todas as rubricas que têm de ser consideradas (as prestações 
pecuniárias previstas no nosso CCTV assim como o facto de o vencimento anual em Portugal ter também 
incluído o subsidio de férias e de natal). 
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Quanto ao n.º 3 presumimos que tenha existindo um lapso na sua redação. 
De facto este número remete para as operações de transporte referidas no n.º anterior, sendo que o n.º 
anterior, o que se refere é à identificação da situação que determina o fim do regime de destacamento. 
Presumimos que a remissão fosse para as situações consideradas como destacamento e como tal para 
as alíneas a) e b) do artigo 1.º 
 
 
ARTIGO 5.º: 
 

Artigo 5.º 
Declaração de destacamento 

1 - A entidade transportadora que destaque um condutor nas condições mencionadas no n.º 1 do artigo 
anterior está obrigada a apresentar uma declaração de destacamento, a qual deve ser preenchida, por 
via desmaterializada ligada ao sistema de informação do mercado interno (sistema IMI), previsto no 
Regulamento (UE) 1024/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, o mais 
tardar até ao início do destacamento. 
2 - A declaração de destacamento referida no número anterior deve conter os seguintes elementos: 
a) Identificação do transportador; 
b) Contacto do gestor de transportes; 
c)Identificação do condutor; 
d) Data de início do contrato de trabalho do condutor assim como referência à legislação que lhe é 
aplicável; 
e)Datas previstas para início e termo do destacamento; 
f) Números de matrícula dos veículos utilizados; e 
g) Identificação do tipo de serviço efetuado. 
3 - Sempre que ocorrer alguma alteração relativa à declaração de destacamento, a entidade 
transportadora deve efetuar a respetiva atualização até ao momento em que a mesma se inicie. 
4 - As informações relativas às declarações de destacamento devem ser conservadas na plataforma do 
sistema IMI por um período de 24 meses. 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E COMENTÁRIOS DA ANTRAM: 
 
No n.º 1 do presente artigo é feita uma remissão para as condições previstas no n.º1 anterior, quando na 
realidade deveria ser para as situações entendidas como destacamento para efeitos da presente lei. 
Ou seja, entendemos que a remissão deveria ser feita antes para as situações consideradas como 
destacamento e como tal para as alíneas a) e b) do artigo 1.º. 
 
No que respeita ao n.º 2, propomos as seguintes alterações, destacadas em baixo a negrito: 
a) Identificação da empresa transportadora; 
b) Contacto do gestor de transportes da empresa transportadora; 
c) Identificação do condutor; 
d) Data de início do contrato de trabalho do condutor assim como referência à legislação que lhe é 
aplicável; 
e)Datas previstas para início e termo do destacamento; 
f) Números de matrícula dos veículos utilizados; e 
g) Identificação do tipo de serviço efetuado. 
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Quanto a esta alínea em concreto, surge-nos uma dúvida que seria importante que a mesma fique clara 
do texto legal: 
Quando se refere, “Identificação do tipo de serviço efetuado”, propomos, para que dúvidas não existam, 
que se acrescente no texto da legal que com esta identificação pretende-se referir se é um transporte de 
mercadorias ou de passageiros. 
 
ARTIGO 6.º: 
 

Artigo 6.º 
Medidas de controlo 

1 - Aquando da realização de ações de fiscalização, a entidade transportadora deve assegurar que o 
condutor possua, em papel ou em formato eletrónico, nomeadamente, a seguinte documentação: 
a) Cópia de declaração de destacamento válida, submetida via sistema IMI; 
b) Comprovativos das operações de transporte realizadas no Estado-membro onde o condutor se 
encontre destacado, incluindo guia de transporte eletrónica que comprove o referido no n.º 3 do artigo 8.º 
do Regulamento (CE) 1072/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009; e 
c) Indicação, nos registos tacográficos, do país ou países em que o condutor tenha realizado operações 
de transporte rodoviário internacional ou operações de cabotagem, nos termos definidos pelo 
Regulamento (CE) 561/2006, do Parlamento e do Conselho, de 15 de março de 2006 (Regulamento (CE) 
561/2006), e pelo Regulamento (UE) 165/2014. 
2 - Após o período de destacamento podem as autoridades do Estado-membro onde o mesmo tiver 
ocorrido solicitar à entidade transportadora o envio da seguinte documentação: 
a) Comprovativos das operações de transporte realizadas no Estado-membro onde o condutor se 
encontrava destacado; 
b) Registos tacográficos, com indicação de país ou países, em que o condutor tenha realizado operações 
de transporte rodoviário internacional ou operações de cabotagem, nos termos definidos pelo 
Regulamento (CE) 561/2006 e pelo Regulamento (UE) 165/2014; 
c)Recibos de retribuição relativos ao período em que ocorreu o destacamento; 
d) Comprovativo de pagamento da retribuição; 
e)Contratos de trabalho; e 
f) Todos os registos de tempos de trabalho. 
3 - A documentação solicitada nos termos do número anterior deve ser remetida através do sistema IMI. 
 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E COMENTÁRIOS DA ANTRAM: 
 
Alínea b): Não podemos concordar com a redação da alínea b) que pode induzir na interpretação que só 
a guia de transporte eletrónica é que faz prova das operações de transporte realizadas. 
Se formos ver a redação da Directiva o que se prevê no artigo 1.º, n.º 11, último parágrafo é o seguinte: 
 
A fim de assegurar que os condutores não sejam considerados destacados, nos termos dos n. os 3 e 4 
do presente artigo, os Estados-Membros só podem impor como medida de controlo a obrigação de o 
condutor conservar e apresentar, quando lhe for solicitado no controlo de estrada, em papel ou em 
formato eletrónico, os elementos de prova dos serviços de transporte internacional pertinentes, como uma 
e-CMR ou as provas a que se refere o artigo 8.º , n.º 3, do Regulamento (CE) n.o 1072/2009, e os 
registos do tacógrafo referido na alínea b), subalínea iii), do presente número.   
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Propomos como alternativa a seguinte redação: 
 

c) Comprovativos das operações de transporte realizadas no Estado-membro onde o condutor se 
encontre destacado, em papel ou em formato eletrónico, designadamente o CMR/e-CMR, a 
guia de transporte em papel/eletrónica ou outros que comprovem o referido no n.º 3 do artigo 
8.º do Regulamento (CE) 1072/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009; e 

  
N.º 2 alínea e): Poderá não existir contrato de trabalho escrito (até porque a regra é que este tipo 
contratual não obedece a forma escrita obrigatória). Propomos por isso acrescentar nesta alínea “.. ou 
outro documento que prove o vínculo laboral do condutor”. 
 
 
ARTIGO 9.º N.º 1: 

 
Artigo 9.º 

Regime das contraordenações 
1 - Constitui contraordenação muito grave a falsificação da declaração de destacamento de condutores, a 
violação do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 6.º e a não entrega no prazo indicado 
da documentação solicitada nos termos do n.º 1 do artigo anterior. 
 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E COMENTÁRIOS DA ANTRAM: 
 
Parece-nos excessivo que a entrega dos comprovativos fora de prazo, seja considerado como uma 
contra-ordenação muito grave.  
Deveria distinguir-se a não entrega de todo dos comprovativos – aqui sim uma infração muito grave – da 
entrega dos mesmos, mas fora de prazo – que quanto muito seria uma infracção grave. 
 
Por outro lado, entendemos que falta prever a infracção mais gravosa de todas e que provoca, 
igualmente danos em sede de concorrência para as nossas empresas transportadoras; ter um condutor 
destacado sem aplicar o regime do artigo 7.º do Código do Trabalho, incluindo as obrigações pecuniárias. 
Isto é, não se prevê a sanção para a violação do disposto no artigo 4.º n.º 1 da presente proposta legal. 


