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Parecer 
 

Vem a FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 
emitir o seu parecer à proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª(GOV) que «Autoriza o Governo a 
legislar em matéria relativa ao destacamento dos condutores do sector do transporte 
rodoviário, transpondo a Directiva 2020/1057 e criando o respectivo regime 
sancionatório», o que faz nos seguintes termos e fundamentos: 
 
Considerando que: 
 É pretendido com a emissão da Directiva (EU) 2020/1015 criar um sector dos 

transportes rodoviários seguro, eficiente e socialmente responsável, com 
condições de trabalho adequadas e protecção social para os condutores e com 
condições comerciais adequadas e condições de concorrência leal para os 
transportadores rodoviários (transportadores). 

 Que face ao grau elevado de mobilidade dos trabalhadores do sector dos 
transportes rodoviários, são necessárias regras sectoriais específicas, 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 protecção social para os condutores. 

 Que os Estados-Membros deverão assegurar que, de acordo com o disposto na 
Directiva 2014/67/UE, as condições de trabalho e emprego referidas no artigo 3.º 
da Directiva 96/71/CE, estabelecidas em disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas nacionais, ou por convenções colectivas ou decisões arbitrais 
que, nos seus territórios, tenham sido declaradas de aplicação geral ou de outro 
modo aplicadas nos termos do artigo 3.º, n.º 1 e n.º 8, da Directiva 96/71/CE, sejam 
disponibilizadas sem entraves e com transparência às empresas de transporte de 
outros Estados-Membros e aos condutores destacados, devendo incluir, se for o 
caso, essas condições de trabalho e emprego estabelecidas por convenções 
colectivas geralmente aplicáveis a todas as empresas semelhantes na zona 
geográfica em causa e a participação dos parceiros sociais. 

 Que as empresas estabelecidas num Estado que não seja um Estado-Membro não 
podem beneficiar de um tratamento mais favorável do que as empresas 
estabelecidas num Estado-Membro. E que, 

 Se mostra fundamental a aplicação adequada, eficaz e coerente das regras em 
matéria de tempo de trabalho e de períodos de repouso, a fim de aumentar a 
segurança rodoviária, proteger as condições de trabalho dos condutores e prevenir 
as distorções da concorrência decorrentes do seu incumprimento. 

 
Somos a concluir que a proposta de Lei n.º 34/XV transpõe correctamente para a 
ordem jurídica interna a Directiva (UE) 2020/1057, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Julho de 2020,  no que diz respeito à matéria de destacamento 
dos condutores do sector do transporte rodoviário, estabelecendo assertivamente as 
regras específicas no que se refere à Directiva 96/71/CE e à Directiva 2014/67/UE 
para o destacamento de condutores do sector do transporte rodoviário e que altera a 
Directiva 2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e o Regulamento 
(UE) 1024/2012 (Directiva (UE) 2020/1057). 
 
No entanto, não acompanhamos igual entendimento quanto à criação do regime 
sancionatório aplicável às infracções previstas no Regulamento de Execução (UE) 
2022/694 da Comissão de 02 de Maio de 2022.  
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Com efeito, 
Nos termos do Regulamento de Execução (UE) 202/694 as infracções 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 Infracção de máxima gravidade; Infracção muito 
grave ou Infracção 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 correcção. 
 
Face ao exposto, não obstante a necessária reflexão e correcção do regime 
contraordenacional, cabe-nos referir merecer a proposta de Lei n.º 34/XV o nosso 
parecer positivo. 
 
A Direcção Nacional 
 
 
    José Manuel Oliveira 
- Coordenador Nacional - 


