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Projecto de Portaria que regulamenta as condições de publicidade dos horários de trabalho e 

a forma de registo dos respetivos tempos de trabalho em atividades de transporte 

rodoviário  

(Documento distribuído pelo Governo em 10 de novembro de 2021) 

– Nota Crítica da CIP – 

O Projeto de Portaria em referência (doravante PP) visa regulamentar as condições de 

publicidade dos horários de trabalho e a forma de registo dos respetivos tempos de trabalho em 

atividades de transporte rodoviário. 

 

Para o efeito, tal como se refere na respetiva nota preambular, através do mesmo PP projeta-

se: 

- Consolidar, num único diploma, exigências regulamentares constantes do artigo 216º/4 do 

Código do Trabalho (CT), da Portaria n.º 983/2007, de 27 de agosto, do Decreto-Lei n.º 

237/2007, de 19 de junho, do Decreto-Lei n.º 117/2012 de 5 de junho, e da Lei n.º 45/2018, 

de 10 de agosto; 

- Clarificar os conteúdos e os momentos em que há publicitação do horário de trabalho e em 

que se procede ao registo dos tempos de trabalho; 

- Disponibilizar ao empregador um “leque de opções” na escolha dos suportes que mais se 

adaptem ao seu modelo de negócio e à sua frota, acolhendo-se a possibilidade de uso de 

suportes digitais; 

- Eliminar o livrete individual de controlo físico e o inerente requisito administrativo da 

autenticação pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT),  

- Revogar a citada Portaria n.º 983/2007, de 27 de agosto, bem como a Portaria n.º 19462, de 

27 de outubro de 1962. 

 

Atentas tais finalidades, o PP em análise merece, em geral, valoração positiva parte da CIP. 

 

Há, no entanto, alguns aspetos específicos que, no âmbito do PP em análise, cumpre ajustar ou 

corrigir. 

 

a) 

Desde logo, como se disse, através do PP em análise projeta-se conferir ao empregador a 

possibilidade (opção) de adotar sistema informático devidamente homologado, no âmbito do 
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Sistema Português da Qualidade, para proceder à publicidade dos horários de trabalho e registo 

dos respetivos tempos de trabalho em atividades de transporte rodoviário. 

 

Ora, como se sabe, o referido sistema informático ainda não se encontra disponível do mercado, 

o que inviabiliza a respetiva adoção a breve prazo. 

 

Assim sendo, considera-se que os prazos previstos nos artigos 10º/1 e 12º/2 devem ser ambos 

alargados – face à estreita relação entre um e outro – até ao final do ano de 2022. 

 

Sugerem-se, assim, a seguintes redações para os citados preceitos: 

- Artigo 10º/1 do PP: 

“1. Até 31 de maio dezembro de 2022, o empregador pode optar por efetuar a publicidade dos 

horários de trabalho por recurso a qualquer uma das modalidades previstas no n.º 1 do artigo 

3.º e nas alíneas a), c) e d) do artigo 4.º ou pela utilização do Livrete individual de controlo 

previsto na Portaria n.º 983/2007, de 27 de agosto, sendo dispensada a autenticação.”  

- Artigo 12º/2 do PP: 

“2. Sem prejuízo do número anterior, a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, o n.º 3 do artigo 5.º e o 

n.º 2 do artigo 6.º produzem efeitos a partir de 1 de junho janeiro de 20223.”. 

 

 b) 

Ainda no que à mesma opção diz respeito, no artigo 7º/4 do PP em análise projeta-se que o 

registo dos tempos de trabalho, efetuado em suporte informático, seja “visado pelos 

trabalhadores com uma periodicidade quinzenal” (sublinhado e sombreado nossos). 

 

Por força do disposto no projetado artigo 9º do mesmo PP, tal obrigação, com a mesma 

periodicidade quinzenal, recairá, também, sobre o condutor independente. 

 

Tendo em conta esta abrangência de situações (cfr. artigo 6º/3 do PP: o condutor pode ter vários 

empregadores e/ou ser trabalhador independente), não raro sucederá que, no âmbito da sua 

atividade, o condutor passe várias semanas ocupado, pelo que a periodicidade quinzenal, 

mencionada no citado no artigo 7º/4 do PP em análise, revela-se demasiado curta, devendo, 

portanto, ser alargada para uma periocidade não superior a 30 dias. 

 

Sugere-se, para o efeito, a seguinte redação para o no artigo 7º/4 do PP: 
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“4. O registo dos tempos de trabalho prestado pode ser feito em suporte informático e deve 

reunir caraterísticas de integralidade, autenticidade e inviolabilidade e ser visado pelos 

trabalhadores com uma periodicidade quinzenal não superior a trinta dias.”. 

 

c) 

Ainda no que ao artigo 7º do PP diz respeito, verifica-se que a redação da respetiva alínea c) do 

n.º 2 não é totalmente clara, pelo que deve ser objeto do seguinte ajuste: 

 

“c) Os tempos de disponibilidade em que o trabalhador, conduzindo em equipa, passa ao para o 

lado do condutor ou num para um beliche durante a marcha do veículo;” 

 

d) 

Por último, o artigo 3º/2 do Regulamento (CE) n.º 165/2014, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 4 de fevereiro, relativo à utilização de tacógrafos nos transportes rodoviários, que 

altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março, 

relativo à harmonização de determinadas disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, prevê a possibilidade de os Estados-Membros isentarem da respetiva 

aplicação os veículos referidos no artigo 13º/ 1 e 3, do citado Regulamento (CE) n.º 561/2006. 

 

Ora, ao nível nacional, a Portaria n.º 222/2008, de 5 de março, já isenta dos artigos 5.º a 9.º 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 uma séria de transportes (vg. transportes efetuados por 

empresas agrícolas, hortícolas, florestais, pecuárias ou de pesca, em veículos utilizados para o 

transporte das mercadorias da sua atividade empresarial, num raio máximo de 100 km a partir 

da base da empresa; tratores agrícolas e florestais, utilizados em atividades agrícolas e florestais, 

num raio máximo de 100 km a partir da base da empresa que detém o veículo; etc.). 

 

Face ao facto de Portugal, como país, integrar os arquipélagos dos Ações e da Madeira, é 

absolutamente imperioso que se fixe isenção da mesma natureza relativamente aos “Veículos 

que circulem exclusivamente em ilhas cuja superfície não exceda 2 300 quilómetros quadrados e 

que não comuniquem com o restante território nacional por ponte, vau ou túnel abertos à 

circulação automóvel”, tal como se encontra previsto no artigo 13º/1, e) do citado Regulamento  

(CE) n.º 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março. 
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