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I. A INICIATIVA  

 

A presente iniciativa tem por finalidade autorizar o Governo a estabelecer regras 

específicas em matéria de destacamento dos condutores do setor do transporte 

rodoviário, procedendo à transposição da Diretiva (UE) 2020/1057, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 20201, e a criar o regime sancionatório no 

que diz respeito a novas infrações graves às regras da União Europeia (EU) que podem 

acarretar a perda da idoneidade do transportador rodoviário previsto no Regulamento 

de Execução (UE) 2022/694, da Comissão, de 2 de maio de 20222.  

 

A Diretiva referenciada integra o Pacote Rodoviário da UE, que inclui um conjunto de 

medidas que visam promover uma concorrência justa entre empresas, melhorar a 

segurança rodoviária, e as condições de trabalho e de proteção social dos condutores 

no transporte internacional.  

 

Atendendo à exposição de motivos, constata-se a preocupação em reduzir as 

discrepâncias entre os Estados-Membros em matéria de interpretação, aplicação e 

execução das disposições comunitárias no âmbito dos transportes rodoviários, o que 

tem provocado incerteza jurídica no setor e criado elevados encargos administrativos 

para os condutores e empresas transportadoras. 

 

O regime jurídico referente ao destacamento de condutores faz parte do conjunto de 

diplomas abrangidos pelo mencionado Pacote Rodoviário, sendo, genericamente, 

considerados condutores destacados3 quando realizam operações de cabotagem ou de 

comércio cruzado. São consideradas operações de cabotagem na sequência de 

transporte nacional numa base temporária num Estado-Membro diferente daquele em 

que a empresa do empregador está estabelecida, e operações de comércio cruzado, 

quando um condutor efetua operações de transporte entre dois Estados-Membro, ou 

 
1 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057, 
consultada no dia 12/10/2022. 
2  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694, 
consultado no dia 12/10/2022. 
3  Informação constante em https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-
workers/drivers/index_pt.htm, no dia 18/10/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/drivers/index_pt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/drivers/index_pt.htm
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entre um Estado-Membro e um país terceiro, e o respetivo empregador não está 

estabelecido em nenhum desses países. 

 

Destaca-se, do projeto de decreto-lei autorizado, estabelecer o regime de destacamento 

de condutores do setor do transporte rodoviário e respetivos termos do controlo e 

fiscalização, bem como as autoridades competentes para o efeito; consagrar o sistema 

de informação do mercado interno (IMI) como meio para cooperação e assistência 

mútua entre as autoridades dos diferentes Estados-Membros; e instituir o respetivo 

regime sancionatório. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa legislativa em análise é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder 

de iniciativa da lei e da sua competência política, em conformidade com o disposto no 

n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição da República 

Portuguesa (Constituição) e no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da 

República (Regimento)4. 

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes 

do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento.  

Tratando-se de um pedido de autorização legislativa, a proposta de lei define o objeto, 

sentido, extensão e duração da autorização legislativa, sendo esta de 180 dias, de 

acordo com o artigo 3.º, cumprindo assim o disposto no n.º 2 do artigo 165.º da 

Constituição e no n.º 2 do artigo 171.º do Regimento. 

 
4 Textos da Constituição e do Regimento disponíveis no sítio da Internet da Assembleia da 
República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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O Governo junta, em anexo, o projeto de decreto-lei que pretende aprovar na sequência 

da eventual aprovação da lei de autorização legislativa pela Assembleia da República, 

cumprindo assim o disposto no n.º 4 do artigo 174.º do Regimento.  

O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

Em idêntico sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro 5 , que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, 

dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que «os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos 

projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas». Dispõe ainda, no n.º 2, que «no caso 

de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres 

ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja 

constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do 

procedimento legislativo do Governo». 

Não obstante, o Governo, na exposição de motivos, não menciona ter realizado 

qualquer audição, nem junta quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham 

fundamentado a apresentação da proposta de lei, sendo que apenas o projeto de 

decreto-lei autorizado refere a promoção de consultas – presume-se que futuras.  

A proposta de lei respeita os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

É subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação e 

ainda pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, mencionando ter sido 

aprovada em Conselho de Ministros a 15 de setembro de 2022, conforme disposto no 

n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. 

 
5 Diploma consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário.  

https://dre.pt/application/file/491041
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A matéria objeto da presente iniciativa enquadra-se na reserva relativa de competência 

legislativa da Assembleia da República, nos termos da alínea b) do artigo 165.º da 

Constituição. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 23 de setembro de 2022, acompanhada 

da respetiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Foi admitida e baixou na 

generalidade à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação (6.ª), 

a 27 de setembro, por despacho do Presidente da Assembleia da República. Foi 

anunciada em sessão plenária no dia 28 de setembro. 

Por se tratar de legislação de trabalho, foi promovida a apreciação pública da iniciativa 

nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º, da alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da 

Constituição, do artigo 134.º do Regimento e dos artigos 469.º a 475.º do Código do 

Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, entre 13 de outubro 

e 12 de novembro de 2022 [Separata N.º 29/XV/1 de 13 de outubro de 2022]. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho6, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

Antes de mais, cumpre assinalar que a iniciativa sub judice, em conformidade com o 

disposto no artigo 13.º da lei formulário, contém uma exposição de motivos, obedece ao 

formulário das propostas de lei e indica, após o articulado, os elementos elencados no 

n.º 2 deste artigo. 

O título da presente iniciativa legislativa - «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» - traduz o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em 

caso de aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de 

 
6 Diploma disponível no sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595339684d4449354d444d775a6930335932526d4c5451355a4749744f4449354f433032595463344e7a6b314d6d4d314d5749756347526d&fich=a029030f-7cdf-49db-8298-6a787952c51b.pdf&Inline=true
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/sep/15/01/029/2022-10-13?org=PLC
https://files.dre.pt/1s/2014/07/13200/0380503810.pdf
https://files.dre.pt/1s/2014/07/13200/0380503810.pdf
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apreciação na especialidade ou em redação final, designadamente no que diz respeito 

à identificação da diretiva a transpor. 

A iniciativa cumpre o disposto no n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário, indicando 

expressamente, no artigo 1.º, sobre o objeto, a diretiva que visa transpor.  

Em caso de aprovação, a presente iniciativa toma a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário, entrando em vigor, na ausência de disposição em contrário, nos termos 

previstos n.º 2 do artigo 2.º da referida lei formulário, segundo o qual «Na falta de fixação 

do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor, em todo o território 

nacional e no estrangeiro, no 5.º dia após a publicação.». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

O artigo 165.º da Constituição 7  dispõe sobre a reserva relativa de competência 

legislativa atribuída à Assembleia da República, sendo que o n.º 1 indica as matérias 

que são da exclusiva competência deste órgão de soberania, mas que podem ser objeto 

de autorizações legislativas ao Governo, e o n.º 2 expressa que estas devem definir o 

objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode ser prorrogada. 

 

Jorge Miranda e Catarina Santos Botelho afirmam, que «O instituto das autorizações 

legislativas8 (como se denomina em Portugal) ou da delegação legislativa (como se diz 

noutros países) tem de ser apercebido tendo em conta, simultaneamente, as 

 
7Todas as referências à Constituição são feitas para o sítio da Internet da Assembleia da 
República. Consultado no dia 12/10/2022. 
8 (negritos dos autores) 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art165
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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vicissitudes dos modos de produção das leis nos últimos 150 anos e o princípio 

fundamental da fixação da competência pela norma jurídica9». 

 

Continuam os mesmos autores, que «Por um lado, as autorizações legislativas 

manifestam a superação do exclusivo de competência legislativa do Parlamento. Por 

outro lado, porém, as autorizações legislativas levam consigo o essencial do 

constitucionalismo e do Estado de Direito não só por apenas serem consentidas em 

áreas mais ou menos circunscritas como, sobretudo, por estarem sujeitas a um 

enquadramento mais ou menos limitativo e rigoroso10». 

 

Referem, ainda, que, «Mas a lei de autorização não se reconduz a lei meramente 

formal11. Ela possui o conteúdo correspondente ao sentido a que fica adstrito o ulterior 

decreto (artigos 112.º, n.º 2, e 165.º, n.º 2. Não se trata só de uma vicissitude de 

competência; trata-se também de ato que se manifesta na dinâmica global do 

ordenamento. E, embora não atinja só por si os cidadãos, nem regule as situações da 

vida, os seus efeitos não são apenas instrumentais; são, desde logo, efeitos 

substantivos, até porque a função do sentido não se esgota com a emanação do 

decreto-lei autorizado, perdura como parâmetro da validade deste12. 

 

Por sua vez, o artigo 8.º da Constituição alude à aplicabilidade das normas e dos 

princípios de direito internacional geral ou comum, das normas constantes de 

convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas que vinculam 

internacionalmente Portugal, das emanadas pelos órgãos competentes das 

organizações internacionais de que Portugal seja parte, e das disposições dos tratados 

que regem a União Europeia e das normas emanadas das suas instituições, no exercício 

das respetivas competências, na ordem jurídica interna.   

 

 
9 In: MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição Portuguesa Anotada – Volume II. 2.ª 
edição revista, atualizada e ampliada. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2018. 3 volumes. 
ISBN 9789725406113 (vol. 2), pág. 548. 
10 Idem, pág. 548. 
11 (negritos dos autores) 
12 In: MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição Portuguesa Anotada – Volume II. 2.ª 
edição revista, atualizada e ampliada. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2018. 3 volumes. 
ISBN 9789725406113 (vol. 2), pág. 549. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art8
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Quanto ao disposto no n.º 3 deste mesmo artigo, o qual expressa, que as normas 

emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal 

seja parte vigoram diretamente na ordem interna, desde que tal se encontre 

estabelecido nos respetivos tratados constitutivos, Jorge Miranda sustenta que, «(…), 

nenhuma dúvida se suscita sobre a natureza do fenómeno como receção automática no 

seu grau máximo13» 

 

Relativamente ao n.º 4 do artigo 8.º da Constituição, regra que materializa a integração 

e aplicabilidade na ordem interna das disposições dos tratados que regem a União 

Europeia e das normas emanadas das suas instituições, no exercício das respetivas 

competências, nos termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios 

fundamentais do Estado de direito democrático. 

 

Determina o n.º 8 do artigo 112.º da Constituição, que «A transposição de atos jurídicos 

da União Europeia14 para a ordem jurídica interna assume a forma de lei, decreto-lei ou, 

nos termos do disposto no n.º 4, decreto legislativo regional». 

 

No que concerne ao objeto da iniciativa legislativa sub judice, a concessão de 

autorização legislativa ao Governo para a aprovação do projeto de decreto-lei incluído 

na mesma, o qual permite incorporar no direito nacional: 

− As normas da Diretiva (UE) 2020/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

15 de julho de 202015, 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; e  

 
13 In: MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição Portuguesa Anotada - Volume I. 2.ª 
edição revista. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2017. 3 volumes. ISBN 9789725405413 
(vol. 1), pág. 123. 
14 Estes encontram-se identificados no artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, são estes: os regulamentos, as diretivas, as decisões, as recomendações e os 
pareceres, bem como é aí explicitada a natureza de cada desses atos. Acessível em https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016E%2FTXT-20200301, texto 
consolidado, consultado no dia 12/10/2022. 
15 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057, 
consultada no dia 12/10/2022. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art8
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art8
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016E%2FTXT-20200301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016E%2FTXT-20200301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016E%2FTXT-20200301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016E%2FTXT-20200301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
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− Criar o regime sancionatório aplicável às infrações previstas no Regulamento de 

Execução (UE) 2022/694, da Comissão, de 2 de maio de 202216  que altera o 

Regulamento (UE) 2016/403 no que diz respeito a novas infrações graves às regras 

da União que podem acarretar a perda da idoneidade do transportador rodoviário. 

 

Cumpre, ainda, mencionar outros instrumentos jurídicos identificados no projeto de 

decreto-lei a autorizar: 

• O Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

15 de março de 200617, relativo à harmonização de determinadas disposições em 

matéria social no domínio dos transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho e revoga o Regulamento (CEE) 

n.º 3820/85 do Conselho; 

• O Regulamento (CE) n.º 1072/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

outubro de 200918, que estabelece regras comuns para o acesso ao mercado do 

transporte internacional rodoviário de mercadorias (reformulação); 

• O Regulamento (CE) n.º 1073/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

outubro de 2009 19  que estabelece regras comuns para o acesso ao mercado 

internacional dos serviços de transporte em autocarro e que altera o Regulamento 

(CE) n.º 561/2006 (reformulação); 

• O Regulamento (UE) n.º 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 

fevereiro de 201420, relativo à utilização de tacógrafos nos transportes rodoviários, 

que revoga o Regulamento (CEE) n.º 3821/85 do Conselho relativo à introdução de 

um aparelho de controlo no domínio dos transportes rodoviários e que altera o 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

harmonização de determinadas disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários; 

 
16  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694, 
consultado no dia 12/10/2022. 
17  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-

20200820, texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022.  
18 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1072-

20220221, texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022.  
19  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1073-
20130701, texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022. 
20 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0165-
20200820, texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1072-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1072-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1073-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1073-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0165-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0165-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1072-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1072-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1073-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1073-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0165-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0165-20200820
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• A Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro21, que aprova em anexo o Código do Trabalho; 

• A Lei n.º 26/2017, de 30 de maio, que facilita o reconhecimento das qualificações 

profissionais e diminui os constrangimentos à livre circulação de pessoas, 

procedendo à terceira alteração à Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e transpondo a 

Diretiva 2013/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 

2013 22 , que altera a Diretiva 2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012 23 , relativo à cooperação 

administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno e que revoga a 

Decisão 2008/49/CE da Comissão (Regulamento IMI); 

• A Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica 

nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de 

abril de 201624, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

• O Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro25, o seu artigo 22.º fixa o quantitativo 

em um quarto do valor, arredondado à unidade Euro, do indexante dos apoios sociais 

(IAS) vigente em Dezembro do ano anterior, para o montante da unidade de conta, e 

aprova no Anexo III o Regulamento das Custas Processuais (RCP), cujo artigo 5.º 

apresenta a definição de unidade de conta processual (UC)26; 

 
21 Diploma retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal, salvo indicação em contrário. Consultado no dia 
12/10/2022. 
22  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0055, 
consultada no dia 12/10/2022. 
23 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1024-
20220221, texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022. 
24  Acessível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-
20160504, texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022. 
25 Texto consolidado, consultado no dia 12/10/2022. 
26 Atualmente, o seu valor é de € 102,00, conforme o estatuído no artigo 2.º da Portaria n.º 
9/2008, de 3 de janeiro, e dada a suspensão da sua atualização automática decidida pelas 
seguintes normas: n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 323/2009, de 24 de dezembro; e mantido 
pelas sucessivas Leis do Orçamento do Estado: alínea a) do artigo 67.º da Lei n.º 55-A/2010, de 
31 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 3/2011, de 
16 de fevereiro (Orçamento do Estado para 2011); alínea a) do artigo 79.º da Lei n.º 64-B/2011, 
de 30 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 11/2012, 
de 24 de fevereiro (Orçamento do Estado para 2012); alínea a) do artigo 114.º da Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 
1172013, de 28 de fevereiro (Orçamento do Estado para 2013); alínea a) do artigo 113.º da Lei 
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475
https://files.dre.pt/1s/2017/05/10400/0259402611.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/9-2009-604779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0055
https://dre.pt/application/external/eurolex?05L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1024-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1024-20220221
https://files.dre.pt/1s/2019/08/15100/0000300040.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454975-58912628
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454975-45000875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454975-45001875
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1024-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1024-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://files.dre.pt/1s/2008/01/00200/0008200087.pdf
https://files.dre.pt/1s/2008/01/00200/0008200087.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/12/24800/0873608737.pdf
https://files.dre.pt/1s/2010/12/25301/0000200322.pdf
https://files.dre.pt/1s/2010/12/25301/0000200322.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/02/03300/0082500825.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/02/03300/0082500825.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/12/25001/0004800244.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/12/25001/0004800244.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/02/04000/0088400884.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/02/04000/0088400884.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/12/25201/0004200240.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/12/25201/0004200240.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/02/04200/0114901150.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/02/04200/0114901150.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/12/25301/0005800295.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/12/25301/0005800295.pdf
https://files.dre.pt/1s/2014/02/03800/0162501625.pdf
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IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL 

 

▪ Âmbito da União Europeia  

Nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), a liberdade 

de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços garantem a mobilidade das 

empresas e dos profissionais na UE. De forma a garantir uma mobilidade e uma 

concorrência equitativas, a UE dispõe de legislação específica que regula os direitos 

dos trabalhadores destacados. 

A política dos transportes é uma das políticas comuns da União Europeia (UE) há mais 

de 30 anos. De acordo com o disposto no artigo 91.º do TFUE, os objetivos dos Tratados 

são prosseguidos no âmbito de uma política comum dos transportes, visando, 

nomeadamente, a criação de um espaço de segurança rodoviária, cujo objetivo é 

melhorar a segurança rodoviária e contribuir para uma mobilidade sustentável.  

No que concerne à matéria de destacamento de condutores, dos seus tempos de 

condução e de descanso a Directiva 96/71/CE relativa ao destacamento de 

trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços visa garantir a proteção dos 

trabalhadores, bem como assegurar condições de concorrências equitativas para os 

prestadores de serviços, através da definição de uma lista de condições de trabalho que 

devem ser aplicadas aos trabalhadores destacados no país de acolhimento, tais como 

períodos máximos de trabalho e períodos mínimos de descanso, duração mínima das 

férias anuais remuneradas, remunerações salariais mínimas aplicáveis, incluindo as 

 
Retificação n.º 11/2014, de 24 de fevereiro (Orçamento do Estado para 2014); alínea a) do artigo 
117.º da Lei n.º 83-B/2014, de 31 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração 
de Retificação n.º 5/2015, de 26 de fevereiro (Orçamento do Estado para 2015); artigo 73.º da 
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação 
n.º 10/2016, de 25 de maio (Orçamento do Estado para 2016); artigo 266.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017); artigo 178.º da Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro (Orçamento do Estado para 2018); artigo 182.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2019); artigo 210.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março 
(Orçamento do Estado para 2020); artigo 232.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2021); pelo artigo 9.º da Lei n.º 99/2021, de 31 de dezembro, que 
mantém em 2022 o valor das custas vigente em 2021; e reiterada pelo artigo 174.º da Lei n.º 
12/2022, de 27 de junho (Orçamento do Estado para 2022). Textos consultados no dia 
12/10/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/37/destacamento-de-trabalhadores
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/37/destacamento-de-trabalhadores
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/123/politica-comum-dos-transportes-panoramica
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/129/transportes-rodoviarios-disposicoes-em-materia-de-trafego-e-seguranca
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A31996L0071
https://files.dre.pt/1s/2014/02/03800/0162501625.pdf
https://files.dre.pt/1s/2014/12/25201/0007400310.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/02/04000/0119801198.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/02/04000/0119801198.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/03/06201/0000200244.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/05/10100/0166001663.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/05/10100/0166001663.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/12/24800/0487505107.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/12/24800/0487505107.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596-114431068
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2018-117551927-117556562
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2020-130893466-138943971
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2020-152803680-152804056
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25300/0003300035.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2022-185325094-185369968
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bonificações relativas a horas extraordinárias e regras de segurança, saúde e higiene 

no trabalho.  

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 e que altera o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 

relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado 

Interno («Regulamento IMI») cria um quadro jurídico comum para a identificação de um 

verdadeiro destacamento de trabalhadores e permite uma implementação, aplicação e 

execução mais uniformes das normas comuns. Clarifica a definição de destacamento e 

define as responsabilidades que incumbem aos Estados-Membros de verificar a 

conformidade com a Diretiva, em particular nos setores em que o risco de práticas 

irregulares é maior, como a construção civil ou o transporte rodoviário de mercadorias. 

A Diretiva procura melhorar a prevenção, monitorização e sancionamento de abusos 

das regras aplicáveis, melhorar o acesso à informação e reforçar a cooperação 

administrativa.  

Relativamente à iniciativa em apreço, 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) n.o 1024/2012, introduz uma série 

de alterações, incluindo:  

− uma isenção do cumprimento das regras gerais de destacamento aplicável às 

operações de cabotagem e transporte internacional, com exceção do trânsito, às 

«operações de transporte bilaterais» (de mercadorias e de passageiros) e às 

operações bilaterais envolvendo 2 paragens adicionais — esta exceção aplica-

se apenas aos casos em que existe um contrato de serviços entre o empregador 

que destaca o condutor e uma contraparte que opera no país da UE de 

acolhimento; 

− regras administrativas relacionadas com o destacamento de condutores, o 

controlo e a aplicação — os transportadores devem utilizar o sistema IMI para 

enviar declarações de destacamento e qualquer informação que lhes for 

solicitada; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:2401_2
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− sanções em caso de incumprimento; 

− uma abordagem de «execução inteligente», em que os países da UE devem 

integrar os seus meios de controlo das regras de destacamento numa estratégia 

global de execução. 

− regras que asseguram que, com o reforço das regras de destacamento 

aplicáveis aos condutores da UE, não são criadas vantagens concorrenciais 

para os operadores de países não pertencentes à UE que têm acesso ao 

mercado de transporte rodoviário da UE. 

Por fim, cumpre ainda referir o Regulamento de execução (UE) 2022/694 da Comissão, 

de 2 de maio de 2022, que altera o Regulamento (UE) 2016/403 no que diz respeito a 

novas infrações graves às regras da União que podem acarretar a perda da idoneidade 

do transporte rodoviário. 

 

▪ Âmbito internacional  

No que diz respeito à transposição da Diretiva (UE) 2020/1057 do Conselho, de 15 de 

julho de 2020, para a ordem jurídica de cada um dos Estados-Membros, e de acordo 

com a informação fornecida pelos mesmos27 , dos 27 Estados-Membros, a par de 

Portugal, apenas a Croácia, Eslováquia, Itália, Chipre, Luxemburgo, Malta e Países 

Baixos não comunicaram a sua transposição. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) sobre iniciativas 

e petições, não se verificou a existência de qualquer iniciativa ou petição versando sobre 

matéria idêntica ou conexa. 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 
27 Informação constante no Portal Eur-Lex. Consulta a 11/10/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32020L1057&qid=1665394573987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32020L1057&qid=1665394573987
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Do mesmo modo, consultada a AP, verificou-se que não foram apresentadas iniciativas 

legislativas ou petições sobre a matéria idêntica ou conexa na anterior legislatura. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

▪ Consultas obrigatórias 

Regiões Autónomas  

 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 28 de setembro de 2022, a 

audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, através de emissão 

de parecer, nos termos do artigo 142.º do Regimento e para os efeitos do n.º 2 do artigo 

229.º da Constituição. 

Até ao momento da realização desta Nota Técnica foram recebidos na Assembleia da 

República os seguintes pareceres: 

➢ Parecer do Governo da Região Autónoma dos Açores, que nada tem a opor; 

➢  Parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que se 

absteve no que concerne à proposta de lei. 

Caso sejam enviados outros pareceres, serão disponibilizados na página da presente 

iniciativa. 

Outras  

 

O Presidente da 6.ª Comissão promoveu, nos termos regimentais, a emissão de parecer 

pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

A CNPD no seu parecer observa que «a Diretiva (UE) 2020/1057, no seu artigo 1.º 

mediante a epígrafe “Regras específicas relativas ao destacamento de condutores”, 

estabelece no seu n.º 13, alínea C) que “o tratamento de dados seja levado a cabo nos 

termos do disposto no Regulamento (UE)2021/679”, ou seja, o RGPD. O presente 

projeto de decreto-lei é omisso quanto a esta expressa referência. Nesta conformidade, 

a CNPD considera que deve ser ponderado no projeto do presente decreto-lei a 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338334d44457a4d324e684d6930305a546c6c4c5451344f5451744f574a6c4e533078595446694d6d55304f4451314e5759756347526d&fich=70133ca2-4e9e-4894-9be5-1a1b2e48455f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595339694f444e6c5a474a6b5969316b4e6d45334c545130596d49744f5449315a69303059544977595441344f446b31597a55756347526d&fich=b83edbdb-d6a7-44bb-925f-4a20a08895c5.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151936
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324d334d444a6c5a4441774c54526b596a59744e44566b4d6930355a4455324c545a6c4d7a6c6b4e6d4e684d5755784d6935775a47593d&fich=c702ed00-4db6-45d2-9d56-6e39d6ca1e12.pdf&Inline=true
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observância expressa do RGPD quanto ao tratamento dos dados pessoais, de modo a 

cumprir plenamente o sentido regulador da Diretiva (UE) 2020/1057». 

 

Incidindo a presente iniciativa legislativa sobre matéria relativa ao Direito do Trabalho, 

ainda que de modo indireto, a Comissão deliberou colocar a presente iniciativa em 

apreciação pública por um período de 30 dias, de 13 de outubro a 12 de novembro, nos 

termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 5 do  artigos 54.ºe da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 56.ºda Constituição, do artigo 134.º do Regimento da Assembleia da República e 

dos artigos 469.º a 475.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Aprova a revisão do 

Código do Trabalho). 

 

▪ Consultas facultativas  

 

Atendendo à matéria em causa, o Presidente da 6.ª Comissão deliberou solicitar os 

pareceres escritos da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), do Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes (IMT), da Autoridade para as Condições no Trabalho 

(ACT), da Autoridade Tributária (AT), da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Guarda 

Nacional Republicana (GNR), da Associação Nacional de Transportes Públicos, 

Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), da Associação Nacional de Transportes de 

Passageiros (ANTROP), da Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas 

(ANTP), da Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros (ARP), da 

Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), do Sindicato 

dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Afins (SITRA), da Associação dos 

Transitários de Portugal (Apat) e da Associação Portuguesa de Logística (APLOG). 

 

A AMT no seu parecer considera relevante estabelecer um elenco de definições de 

conceitos base e que «o normativo nacional espelhe, de forma inequívoca, o 

estabelecido no Direito da União. (...) alguns exemplos: a. Na al. A) do n.º 1 do artigo 

2.º considera-se importante clarificar que a Diretiva se aplica não apenas a operações 

de transporte internacional não bilateral de mercadorias (bem, como a operações de 

cabotagem), mas também a operações de transporte triangular/ multilateral (...) b. No 

que respeita ao Artigo 4.º da PPL (Regime de destacamento aplicável aos condutores 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a51334e575930596d49344c5449315a5751744e474d314d793168595751794c54677a59546c6d4e7a67784d4441785a4335775a47593d&fich=475f4bb8-25ed-4c53-aad2-83a9f781001d.pdf&Inline=true
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do setor transporte rodoviário), considera-se ser importante clarificar a remissão para o 

artigo 7.º do Código do Trabalho (Condições de trabalho do trabalhador destacada), em 

particular no que respeita à concreta aplicação das condições remuneratórias. (...) c. No 

que se refere ao disposto na al. B) do n.º 1 do artigo 6.º da PPL (Medidas de controlo), 

considera-se que o mesmo deve ser coadunado com o previsto no n.º 11 do artigo 1.º 

da Diretiva, que admite, para além da “guia de transporte eletrónica”, a apresentação 

“em papel” dos elementos de prova dos serviços de transporte internacional 

pertinentes».   

 

O IMT no seu parecer observa que «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. 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 de as 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, (...) os Estados-Membros deverão igualmente prever regras claras e 

previsíveis em matéria de sanções aplicáveis aos expedidores, transitários, contratantes 

e subcontratantes (...) 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 de o regime de contraordenações ser o estabelecido no Código do Trabalho». 

 

O parecer da GNR e PSP apresenta propostas de alteração de redação ao n.º 2 do 

artigo 9.º, à alínea c) do artigo 11.º do projeto de decreto-lei, considerando que «deve 

ser salvaguardado o acesso ao sistema IMI por parte das autoridades fiscalizadores 

previstas no artigo 7.º, de forma a ser confirmado a declaração prevista no artigo 5.º, 

aquando da realização de ações e fiscalização» e «sugere a inclusão de um artigo 

específico sobre a quem compete a instrução do processo contraordenacional bem 

como a quem compete a decisão». 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a466a4f47566a4f446b324c5463774d474d744e444a6d4f4330345a4755794c5755784e5455304d4459784e474a6d596935775a47593d&fich=1c8ec896-700c-42f8-8de2-e15540614bfb.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a6b314e574e6a4e4442694c545a6b4e5759744e444d335a533168595755354c5467334f4751344f574d304e4463795a4335775a47593d&fich=955cc40b-6d5f-437e-aae9-878d89c4472d.pdf&Inline=true
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A FECTRANS no seu parecer refere que «nos termos do Regulamento de Execução 

(UE) 202/694 as infrações aplicáveis ao transporte rodoviário comercial encontram-se 

divididas em três graus de gravidade, em função do risco de morte ou de ferimentos 

graves que podem representar e/ou de distorção da concorrência no mercado do 

transporte rodoviário, sendo, consequentemente, classificadas em Infração de máxima 

gravidade; Infração muito grave ou Infração grave. Igualmente, nos termos do disposto 

no artigo 553.º do Código do Trabalho, a gravidade das contraordenações para 

determinação da coima aplicável são determinadas tendo em conta a relevância dos 

interesses violados, classificando-se em três graus, concretamente, contraordenações 

leves, graves e muito graves. Nos artigos 9.º e 10.º da proposta de Lei n.º 34/XV apenas 

são previstos dois graus de gravidade, grave e muito grave, o que se mostra 

contraditório com o Regulamento de Execução (UE) 202/694, merecendo a devida 

análise e correção». 

 

A ANTRAM no seu parecer apresenta propostas de alteração da redação dos artigos 

2.º, 3.º e 5.º do projeto de decreto-lei e sugere o aditamento de um artigo com a definição 

de conceitos. No que concerne ao artigo 4.º do projeto de decreto-lei sugere «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. Quanto ao n.º 

3 presumimos que tenha existindo um lapso na sua redação. (...) Presumimos que a 

remissão fosse para as situações consideradas como destacamento e como tal para as 

alíneas a) e b) do artigo 1.º». Acerca da alínea b), do n.º 1, do artigo 6.º refere que «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», e no âmbito da alínea e), do n.º 2 do mesmo artigo explica que «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”». Pondera a redação do n.º 

1 do artigo n.º 9.º e menciona que «parece-nos excessivo que a entrega dos 

comprovativos fora de prazo, seja considerado como uma contraordenação 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 quando muito seria 

uma infração grave. Por outro lado, entendemos que falta prever a infração mais 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a6b7a4d5745324d32497a4c5459355a5749744e475669595330354e6a55354c5756694d3255784e7a49335a6d59355a6935775a47593d&fich=931a63b3-69eb-4eba-9659-eb3e1727ff9f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3249324e6d566a5a4751774c5755314d4445744e445a684e793034596a51784c544d77597a646a5a44646d4e6a6b33595335775a47593d&fich=b66ecdd0-e501-46a7-8b41-30c7cd7f697a.pdf&Inline=true
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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». 

 

A ANTROP no seu parecer sugere que conste a definição de «transporte bilateral de 

passageiros», refere que «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 (...) sugere-se por 

isso que essas informações tenham um tempo de conservação de, pelo menos, 12 

meses após o termo do destacamento», e solicita a clarificação do n.º 2 do artigo 9.º do 

projeto de decreto-lei.  

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

DE WISPELAERE, Frederic ; DE SMEDT, Lynn ; PACOLET, Jozef – Posted workers 

in the European Union [Em linha] : facts and figures. Leuven : HIVA.KU Leuven, 2022. 

[Consult. 30 set. 2022]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141192&img=

29445&save=true>. 

Resumo: O projeto POSTING.STAT reúne um consórcio de universidades e centros de 

investigação de 10 Estados-Membros para desenvolver uma base factual relativa a 

trabalhadores destacados, através da recolha e análise de microdados nacionais, com 

vista a obter informação mais precisa sobre a dimensão, características e impacto do 

fenómeno na União Europeia. O âmbito geográfico do projeto abrange os seis principais 

Estados-Membros «remetentes» (Alemanha, Polónia, Itália, Espanha, Eslovénia e 

Luxemburgo) e os seis principais Estados-Membros «recetores» (Alemanha, França, 

Bélgica, Áustria, Países Baixos e Luxemburgo) de trabalhadores destacados. A par da 

abordagem genérica, o presente relatório faz uma análise específica por setor de 

atividade, tratando o transporte rodoviário no ponto 2.9.2 (p. 51). Apresenta-o como um 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a566b4e6a4d34595756694c5449324e5755744e446b794e5331694f44426b4c5449795954566a4e54466a5a546c6a4e7935775a47593d&fich=5d638aeb-265e-4925-b80d-22a5c51ce9c7.pdf&Inline=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141192&img=29445&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141192&img=29445&save=true


 
 
 

 

Proposta de Lei n.º 34/XV/1 (GOV)  

Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação (6.ª) 

 

 

19 

dos setores mais populares de emprego entre trabalhadores destacados, embora 

considere a sua quantificação um desafio, em grande medida devido à complexa 

moldura legal. Nesta matéria, esclarece sobre o impacto da Diretiva (UE) 2020/1057, 

desde logo numa redefinição alargada de trabalhador destacado. Considera que esta 

Diretiva «pode ser vista como um primeiro passo para um “setor de transporte rodoviário 

socialmente responsável”, no qual sejam garantidas condições de trabalho justas e 

proteção social aos motoristas».  

FOTINOPOULOU BASURKO, Olga – El desplazamiento de trabajadores en el 

transporte por carretera en la Unión Europea. Revista Galega de Dereito Social [Em 

linha]. N.º 12 (2021), p. 43-83. [Consult. 30 set. 2022]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141183&img=

29441&save=true>. 

Resumo: Neste artigo, a autora interpreta as alterações introduzidas pela Diretiva (UE) 

2020/1057 no contexto do «pacote de mobilidade», «conjunto de regulamentos 

composto por três outros atos jurídicos adotados na mesma data e que são: 

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

2020, que altera o Regulamento (CE) 561/2006 relativamente aos requisitos mínimos 

relativos aos tempos máximos diários e semanais de condução, pausas mínimas e 

períodos de descanso diário e semanal e Regulamento (UE) 165/2014, relativo ao 

posicionamento através de tacógrafos; Regulamento (UE) 2020/1055 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 15 de julho de 2020, que altera o Regulamento (CE) 

1071/2009; (CE) 1072/2009 e (UE) 1024/2012 de forma a adaptá-los à evolução do 

sector dos transportes rodoviários e o Regulamento (UE) 2020/1056 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 15 de Julho de 2020, sobre informações eletrónicas 

relacionadas com o transporte de mercadorias», assumindo que estes quatro 

instrumentos jurídicos devem ler-se conjuntamente para entender o novo cenário 

normativo. Analisa alguns dos aspetos que considera centrais ou críticos, como é o caso 

da noção de trabalhador destacado, bem como as disposições relativas aos requisitos 

administrativos, de controlo e cooperação que estabelece. Segundo a autora, 

«regulamentar o destacamento de trabalhadores no setor do transporte rodoviário na 

União Europeia não tem sido propriamente uma questão simples, nem é provável que 

a regra resultante seja fácil de aplicar na prática.» Procurou neste trabalho «fazer uma 

abordagem geral do problema do dumping social existente no setor desde a sua 
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liberalização, que se procurou atenuar com a adoção da Diretiva 2020/1057, não sem 

grandes tensões durante o processo de tramitação.» 

MARCHAL ESCALONA, Nuria – El desplazamiento de trabajadores en el marco de una 

prestación transnacional de servicios : hacia un marco normativo europeo más seguro, 

justo y especializado. Revista de Derecho Comunitario Europeo [Em linha]. A. 23, nº 

62 (2019), págs. 81-116. [Consult. 30 set. 2022]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128608&img=

29447&save=true>. 

Resumo: De acordo com a autora, «a Diretiva 96/71/CE foi elaborada pelo legislador da 

União Europeia para garantir aos trabalhadores destacados um “núcleo duro” de direitos 

e evitar as situações de concorrência desleal. No entanto, apesar do impacto causado 

pela sua adoção, tem sido, em grande medida, uma norma que acabou por dar lugar a 

comportamentos fraudulentos e abusivos em detrimento dos direitos dos trabalhadores. 

Esta situação motivou a aprovação tanto da Diretiva 2014/67/CE como da recente 

Diretiva 2018/957/UE, e justifica a apresentação da proposta de diretiva (2017) 

elaborada no setor do transporte por rodovia, que contém normas que pretendem 

corrigir os défices da Diretiva 96/71/CE. O presente estudo tem por objeto analisar as 

soluções adotadas pelo novo direito da União Europeia neste âmbito para criar um 

regime mais justo, seguro e especializado para a mobilidade de trabalhadores 

destacados no âmbito de uma prestação de serviços transnacional.» Ainda segundo a 

autora, não só o caráter específico da atividade de transporte rodoviário justifica por 

parte da União Europeia a criação de uma regulação específica e exclusiva para o setor, 

como se afigura necessária a «criação de um organismo europeu que vele pelo 

cumprimento efetivo da normativa laboral e, em particular, a relativa ao destacamento 

de trabalhadores». 

MIHMAN, Nathalie – Le détachement dans le secteur des transports routiers : une notion 

ambiguë pour une protection limitée. Revue de droit comparé du travail et de la 

sécurité sociale [Em linha]. N.º 2 (2021), p. 96-109. [Consult. 30 set. 2022]. Disponível 

em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141187&img=

29442&save=true>. 
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Resumo: Partindo a análise de acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 

2019 e 2020, a autora problematiza o conceito de trabalhador destacado, conforme 

prescrito na Diretiva 96/71/CE, e a sua aplicação aos motoristas empregues no 

transporte rodoviário internacional. Considera esta uma atividade profissional atípica, no 

sentido em que «é clássico distinguir, tanto no direito do trabalho como no direito da 

segurança social, o chamado trabalhador "itinerante" ou "pluriativo" – aquele cuja 

relação de trabalho está dividida por vários territórios nacionais devido à mobilidade 

inerente às suas funções – do trabalhador "destacado" – aquele cuja relação de trabalho 

é exercida em dois territórios nacionais em razão da afetação do trabalhador no 

segundo, no âmbito da execução de uma prestação de serviços.» A autora considera 

que, se existiram hesitações na aplicação da Diretiva a esta atividade, as mesmas foram 

ultrapassadas, «o que é confirmado pelas disposições da Diretiva 2014/67/UE – em 

particular o seu artigo 9.º, n.º 1, que inclui disposições específicas para o transporte 

rodoviário», sendo mesmo «o próprio objetivo da nova Diretiva (UE) 2020/1057 “garantir 

a aplicação efetiva e proporcional da Diretiva 96/71/CE no setor de transporte 

rodoviário”». 

 


