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ASSUNTO: Pedido de parecer solicitado pela  Comissão de Economia, Obras Públicas, 

Planeamento e Habitação referente à Proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª (GOV)  

 

 

 Sumário: 

1. A PROPOSTA DE Lei n.º 34/XV enviada ao Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes, I.P., para emissão de parecer, tem por objeto 

conceder autorização legislativa ao Governo para legislar: 

a. Em matéria de destacamento dos condutores do setor do transporte 

rodoviário, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 

2020/1057, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho 

de 2020, que estabelece 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 e que altera a Diretiva 

2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e o 

Regulamento (UE) 1024/2012 (Diretiva (UE) 2020/1057); e  

b. Sobre o regime sancionatório aplicável às infrações previstas no 

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

maio de 2022 (Regulamento de Execução (UE) 2022/694). 

Índice 

1. A Diretiva n.º 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro ..... 2 

2. A Diretiva 2014/67/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 
respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços. ............................................................................................... 3 

3. A Diretiva (UE) 2020/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 
2020, para o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário .............................. 3 

4. O destacamento ........................................................................................................................... 4 

5. O destacamento dos condutores ............................................................................................... 4 

6. As atribuições do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.) ...................... 6 

7. A proposta de autorização legislativa e o projeto de decreto-lei autorizado........................ 6 

 

 



 

1. A Diretiva n.º 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro  

A Diretiva n.º 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, 

relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, 

definia as condições de trabalho que devem ser garantidas, no país para o qual são 

destacados (país de acolhimento) os trabalhadores que se encontram 

temporariamente destacados no estrangeiro pela respetiva entidade patronal. A 

diretiva visava, assim, garantir a proteção dos trabalhadores, bem como assegurar 

condições de concorrência equitativas para os prestadores de serviços. 

A diretiva tinha ainda por objetivo, conciliar o direito das empresas prestarem 

serviços no espaço europeu, em conformidade com o artigo 56.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia - TFUE (anterior artigo 49.º do Tratado da 

Comunidade Europeia - TCE), com os direitos dos trabalhadores destacados 

temporariamente no estrangeiro para a prestação desses serviços. 

Esta ideia fica patente nos “considerandos” da Diretiva quando refere a necessidade 

de abolição dos obstáculos à livre circulação de pessoas e de serviços entre os 

Estados-membros, a proibição de quaisquer restrições à livre prestação de serviços 

baseadas na nacionalidade ou residência, as condições dinâmicas para a prestação 

transnacional de serviços e convida um número crescente de empresas a destacar 

trabalhadores para executarem temporariamente um trabalho no território de um 

Estado-membro diferente do Estado onde habitualmente trabalham. 

Ora, a prestação de serviços pode consistir, quer na execução de trabalhos por uma 

empresa por sua conta e sob a sua direção no âmbito de um contrato celebrado 

entre essa empresa e o destinatário da prestação de serviços, quer na colocação de 

trabalhadores à disposição de uma empresa para nela se utilizarem os seus serviços 

no âmbito de um contrato público ou privado, pelo que se impunha a necessidade 

de ter normas que impusessem uma concorrência leal e medidas que garantissem 

o respeito pelos direitos dos trabalhadores. 

  



 

2. A Diretiva 2014/67/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014, respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. 

A Diretiva 2014/67/UE do Parlamento Europeu e do Conselho estabeleceu um 

quadro comum de medidas e mecanismos de controlo necessários a uma melhor e 

mais uniforme transposição, execução e aplicação na da Diretiva 96/71/CE, 

incluindo medidas que visavam prevenir e sancionar eventuais abusos e evasões às 

regras aplicáveis. 

Com a aprovação da diretiva visava-se o respeito de um nível adequado de proteção 

dos direitos dos trabalhadores destacados para a prestação de serviços 

transfronteiriços, em particular, a aplicação dos termos e condições de emprego que 

se aplicam no Estado-Membro onde o serviço deve ser prestado, nos termos do 

artigo 3.º  da Diretiva 96/71/CE, facilitando, ao mesmo tempo, o exercício da 

liberdade de prestação de serviços e promovendo a justa concorrência entre 

prestadores de serviços, e apoiando, deste modo, o funcionamento do mercado 

interno. 

 

3. A Diretiva (UE) 2020/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
julho de 2020, para o destacamento de condutores do setor do transporte 
rodoviário 

A Diretiva (UE) 2020/1057 pretende assegurar, por um lado, condições de trabalho 

adequadas e proteção social para os condutores e, por outro lado, que os 

condutores beneficiem dos direitos que lhes assistem e que os transportadores, a 

maioria dos quais são empresas de reduzida dimensão, não sejam confrontados 

com obstáculos administrativos desproporcionados ou controlos discriminatórios 

suscetíveis de restringir indevidamente a sua liberdade de prestação de serviços 

transfronteiriços, estabelecendo regras de combate á fraude associada ao 

destacamento de trabalhadores. 

Tornando-se necessária a transposição da Diretiva (UE) 2020/1057 e, em se 

tratando de matéria da reserva relativa da Assembleia da República, foi submetida 

uma proposta destinada a estabelecer o regime nacional em linha com a Diretiva. 

  



 

4. O destacamento  

A transposição da supra referida Diretiva n.º 96/71/CE foi concretizada, inicialmente 

pela Lei n.º 9/2000, de 15 de junho, posteriormente para o Código do Trabalho de 

2003 e encontra-se atualmente regulada no art.º 6.º do Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

O Código do Trabalho considera que, “desde que exista uma relação de trabalho 

entre a empresa que destaca e o trabalhador destacado, as situações que são 

consideradas como destacamento de trabalhadores (…) são as seguintes:  

a) Destacamento de trabalhador no âmbito de um contrato celebrado entre 

empregador (que destaca) e o destinatário da prestação de serviços; 

 b) Destacamento de trabalhador para outro estabelecimento da mesma empresa ou 

empresa do mesmo grupo situada noutro Estado;  

c) Destacamento efetuado por empresa de trabalho temporário ou empresa que 

coloque o trabalhador à disposição de um utilizador (regime de cedência ocasional)”1 

A Lei n.º 29/2017 de 30 de maio, procedeu à transposição para a ordem jurídica 

interna a Diretiva 2014/67/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 

de 2014, respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores 

no âmbito de uma prestação de serviços, e que altera o Regulamento (UE) n.º 

1024/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado 

Interno. 

 

5. O destacamento dos condutores 

Em 2020 é aprovado o 2.º Pacote Rodoviário que pretendeu reformar o setor do 

transporte rodoviário da União Europeia, estabelecendo novas regras referentes 

às condições de trabalho dos condutores, ao destacamento dos condutores no 

transporte internacional e ao acesso ao mercado do transporte de mercadorias. 

Assim, foram publicitados os seguintes normativos: 

                                                           
1 Cfr. Mobilidade Transnacional de Trabalhadores e Empresas, Guia prático, ACT, 2017. 



 

- Regulamento (UE) 2020/1054 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

julho de 2020, que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos 

requisitos mínimos em matéria de tempos máximos de condução diária e semanal, 

à duração mínima das pausas e dos períodos de repouso diário e semanal e o 

Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao posicionamento por meio de 

tacógrafos; 

- Regulamento (UE) 2020/1055 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

julho de 2020, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1071/2009, (CE) n.º 1072/2009 

e (UE) n.º 1024/2012 com vista à sua adaptação à evolução no setor dos transportes 

rodoviários; 

- Regulamento UE 2020/1056, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

julho (publicado no JO n.º 249, série L, de 31-julho-2020), relativo a informações 

eletrónicas sobre o transporte de mercadorias; 

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

2020, que estabelece 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 e que altera a Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de 

execução e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012. 

 

No que se refere ao Destacamento dos condutores, o novo pacote rodoviário 

pretendia clarificar “a forma como os condutores profissionais de transporte de 

mercadorias ou de passageiros beneficiarão do princípio do salário igual para 

trabalho igual no mesmo local. Por via de regra, se uma operação está organizada 

de tal forma que a relação de trabalho entre o condutor e o país de estabelecimento 

permanece intacta, o condutor será excluído das regras de destacamento. Tal 

significa que as operações de transporte bilaterais ficam expressamente excluídas. 

A caminho do país de destino e no caminho de regresso, é autorizada uma atividade 

adicional de carga e/ou descarga de mercadorias em ambos os sentidos, sem que 

se aplique o regime de destacamento, ou então nenhuma atividade durante o trajeto 

para o país de destino e, no máximo, duas atividades no caminho de regresso. O 

trânsito fica igualmente excluído. Para todos os outros tipos de operações, incluindo 

a cabotagem, o regime de destacamento total será aplicável a partir do primeiro dia 

da operação. Aplicar-se-ão regras semelhantes ao transporte de passageiros, sendo 

permitida uma paragem adicional durante operações bilaterais. As regras relativas 

ao destacamento criarão também uma norma de controlo única, baseada num 



 

instrumento de comunicação desenvolvido pela Comissão, para o qual o operador 

de transporte pode enviar diretamente as suas declarações de destacamento” 2. 

 

6. As atribuições do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.) 

O Decreto-lei n.º 236/2012 de 31 de outubro, na sua redação atual, conferiu ao IMT, 

I.P., as seguintes atribuições no setor rodoviário: 

- Promover a definição e atualização do quadro normativo e regulamentar do setor 

dos transportes terrestres, designadamente o acesso e permanência das atividades 

transportadoras e das respetivas profissões, bem como as condições de emissão de 

títulos habilitantes e de certificados profissionais; 

- Autorizar, licenciar e fiscalizar o exercício das atividades de transporte terrestre e 

complementares, incluindo a coordenação do processo de licenciamento e gestão 

de plataformas e outras instalações logísticas, nos termos da legislação aplicável; 

- Certificar profissionais dos transportes terrestres; 

- Definir as condições da emissão, revalidação, troca e apreensão de certificados 

profissionais; 

- Acompanhar a aplicação da regulamentação social no domínio dos transportes 

rodoviários, enquanto autoridade nacional responsável pela implementação dos 

respetivos instrumentos de controlo – tacógrafos. 

Cabe ainda ao IMT, I.P., desencadear os procedimentos sancionatórios em caso de 

infrações administrativas cuja apreciação seja da sua competência, adotando as 

necessárias medidas provisórias e aplicando as devidas sanções. 

 

7. A proposta de autorização legislativa e o projeto de decreto-lei autorizado. 

Em matérias de reserva relativa da Assembleia da República, pode ser concedida 

autorização para legislar desde que conceda autorização ao Governo. Esclarece o 

n.º 2 do art.º 165.º da Constituição da República Portuguesa que as leis de 

autorização legislativa devem definir o objeto, o sentido, a extensão e a duração da 

autorização, a qual pode ser prorrogada.  

                                                           
2 Comunicado de Imprensa do Conselho da União Europeia,  

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/12/20/truck-drivers-reform-coreper-

confirms-provisional-agreement-on-mobility-package/ 

 



 

A presente proposta de autorização legislativa destina-se a atribuir ao Governo 

competência para legislar. 

Analisado o clausulado do decreto-lei autorizado, verifica-se que a proposta se 

destina a transpor a Diretiva 2020/1057, de 15 de julho, o que faz na generalidade. 

Não fica, contudo, claro que as regras se destinam a condutores ao serviço de 

empresas estabelecidas no território nacional, conforme definido no n.º 2 do art.º 1.º 

da Diretiva. 

Por outro lado, verifica-se que a diretiva estabelece, para facilitar o controlo do 

cumprimento das regras em matéria de destacamento, que os transportadores 

deverão apresentar uma declaração de destacamento às autoridades competentes 

dos Estados-Membros para os quais destacam os condutores. E, embora a Diretiva 

estabeleça que é obrigação de o transportador assegurar que o condutor disponha, 

conserve e apresente, quando lhe for solicitado na estrada, em papel ou em formato 

eletrónico a declaração de destacamento, a proposta parece indiciar que seja 

apenas apresentada a versão em formato eletrónico.  

A Diretiva refere ainda que, pese embora o facto das empresas de transportes serem 

as destinatárias de determinadas regras especiais em matéria de destacamentos e 

suportarem as consequências das eventuais infrações que cometam dessas regras, 

para se evitarem abusos por parte de empresas que contratam serviços de 

transporte prestados por transportadores rodoviários de mercadorias, os Estados-

Membros deverão igualmente prever regras claras e previsíveis em matéria de 

sanções aplicáveis aos expedidores, transitários, contratantes e subcontratantes 

nos casos em que estes tinham ou, à luz de todas as circunstâncias relevantes, 

devessem ter conhecimento de que os serviços de transporte que contratavam 

implicavam infrações a regras especiais em matéria de destacamentos3. 

Recorde-se que estão em causa infrações por: 

• Informações incompletas na declaração de destacamento,  

• Não apresentação de uma declaração de destacamento ao Estado-Membro 

para o qual o condutor é destacado, o mais tardar, no início do destacamento 

• Falsificação da declaração de destacamento de condutores  

• Impossibilidade por parte do condutor de apresentar uma declaração de 

destacamento válida  

                                                           
3 Cf. “Considerando” 39 da Diretiva 



 

• Não disponibilização ao condutor de uma declaração de destacamento 

válida  

• Não apresentação dos documentos solicitados ao Estado-Membro de 

acolhimento no prazo de oito semanas a partir da data do pedido, 

• Não atualização por parte do operador das declarações de destacamento 

na interface pública ligada ao IMI. 

 

Por último, é de referir que no âmbito da proposta apresentada não são atribuídas 

quaisquer competências o IMT, I.P., situação que é reforçada pelo facto do regime 

de contraordenações ser o estabelecido no Código do Trabalho. Com efeito, a 

Autoridade para as Condições do Trabalho é que fiscaliza e processa as 

contraordenações laborais, cabendo ao IMT, I.P., processar contraordenações ao 

abrigo do Regime Geral das Contraordenações. 

 

 

 


