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Proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª (GOV) – «Autoriza o Governo a legislar em matéria 

relativa ao destacamento dos condutores do setor do transporte rodoviário, 

transpondo a Diretiva 2020/1057 e criando o respetivo regime sancionatório». 

 

PRONÚNCIA DA ANTROP 

 

A ANTROP agradecendo o convite da Comissão de Economia, Obras Públicas, 

Planeamento e Habitação para emitir parecer sobre a Proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª 

(GOV) – «Autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento dos 

condutores do setor do transporte rodoviário, transpondo a Diretiva 2020/1057 e 

criando o respetivo regime sancionatório», vem apresentar a sua pronúncia. 

 

Em face da Proposta de Lei em referência relativa ao destacamento de condutores do 

sector do transporte rodoviário (aqui visto o de passageiros) somos a dizer o seguinte: 

 

1. Em primeiro lugar sugerir que na Proposta de Lei a aprovar conste a definição 

de "transporte bilateral de passageiros" e ou a remissão para a que consta no 

artigo 1.º, n.º 4 da Diretiva n.º 2020/1057, de modo a que o regime jurídico 

fique claro e se torne eficiente para as partes envolvidas no transporte e para o 

intérprete. 

 

2. Depois, no artigo 5.º, n.º 4 ao determinar-se que as informações relativas às 

declarações de destacamento devem ser conservadas na plataforma do sistema 

IMI por um período de 24 meses, este tempo de conservação das informações 

parece ser demasiadamente longo e com sobrecarga para o sistema, pelo que 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151936
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151936


 
 

2 
 

devem ser mantidas no sistema mas por tempo determinado em função das 

circunstâncias. Sugere-se por isso que essas informações tenham um tempo de 

conservação de, pelo menos, 12 meses após o termo do destacamento. 

 

3.  O texto da alínea c) do artigo 6.º, n.º 1 parece estar em contradição com o que 

se refere no artigo 2.º, n.º 2, facto que merece melhor esclarecimento ou 

clareza, o mesmo acontecendo quanto ao que se expressa na alínea b) do n.º 2 

do mesmo preceito. 

 

4.  De igual modo, a parte final do que se encontra dito no n.º 2 do artigo 9.º não 

está explícito e claro, isto é, «... a falta de introdução do símbolo do país em 

que o condutor entra após a passagem da fronteira de um Estado-Membro.». 

Ora, este símbolo do país é símbolo a introduzir em que aparelho ou 

equipamento ou documento? Cremos tratar-se de símbolo a introduzir no 

aparelho de tacógrafo - mas será? A norma não está completa e clara! 

 

É o que se nos oferece dizer, 

 

 

Porto, 25 de Outubro de 2022 

O Conselho Directivo da ANTROP     

 


