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DIRECTIVA 2008/…/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

relativa ao trabalho temporário

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 2 do 

artigo 137.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado2,

                                               

1 JO C 61 de 14.3.2003, p. 124.
2 Parecer do Parlamento Europeu de 21 de Novembro de 2002 (JO C 25 E de 29.1.2004, 

p. 368) e posição comum do Conselho de ... .
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Considerando o seguinte:

(1) A presente directiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios consagrados 

na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1. Em especial, a presente directiva 

visa assegurar o pleno respeito do artigo 31.º da Carta, que prevê o direito de todos os 

trabalhadores a condições de trabalho saudáveis, seguras e dignas, a uma limitação da 

duração máxima do tempo de trabalho e a períodos de descanso diário e semanal, bem 

como a um período anual de férias pagas.

(2) A Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores prevê, 

designadamente no ponto 7, que a concretização do mercado interno deve conduzir a uma 

melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores na Comunidade Europeia; 

este processo efectuar-se-á pela aproximação da evolução dessas condições, 

principalmente no que se refere às formas de trabalho tais como o trabalho a termo, o 

trabalho a tempo parcial, o trabalho temporário e o trabalho sazonal.

(3) Em 27 de Setembro de 1995, ao abrigo do n.º 2 do artigo 138.º do Tratado, a Comissão 

consultou os parceiros sociais ao nível da Comunidade sobre a possível orientação de uma 

acção comunitária relativa à flexibilidade do tempo de trabalho e à segurança do posto de 

trabalho dos trabalhadores.

                                               

1 JO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
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(4) Após a referida consulta, a Comissão entendeu, em 9 de Abril de 1996, desejável uma 

acção comunitária, tendo consultado novamente os parceiros sociais sobre o conteúdo da 

proposta prevista, ao abrigo do n.º 3 do artigo 138.º do Tratado.

(5) No preâmbulo do Acordo-Quadro relativo aos Contratos de Trabalho a Termo Certo, 

celebrado em 18 de Março de 1999, as partes signatárias tinham anunciado a intenção de 

estudar a necessidade de um acordo semelhante para o trabalho temporário e de não incluir 

os trabalhadores temporários na directiva sobre o trabalho a termo.

(6) As organizações interprofissionais de vocação geral, nomeadamente a União das 

Confederações da Indústria Europeia (UNICE)1, o Centro Europeu da Empresa Pública 

(CEEP) e a Confederação Europeia dos Sindicatos (CES), informaram a Comissão, por 

comunicação conjunta de 29 de Maio de 2000, da sua vontade de dar início ao processo 

previsto no artigo 139.º do Tratado. Posteriormente, numa comunicação conjunta 

de 28 de Fevereiro de 2001, solicitaram à Comissão uma prorrogação por três meses do 

prazo previsto no n.º 4 do artigo 138.º, tendo a Comissão acedido ao referido pedido, 

alargando o prazo de negociação até 15 de Março de 2001.

(7) Em 21 de Maio de 2001, os parceiros sociais reconheceram que as suas negociações sobre 

o trabalho temporário não tinham levado a um acordo.

                                               

1 A UNICE mudou o seu nome para BUSINESSEUROPE em Janeiro de 2007.
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(8) Em Março de 2005, o Conselho Europeu considerou indispensável relançar a Estratégia de 

Lisboa e proceder a uma reorientação das prioridades para o crescimento e o emprego. O 

Conselho aprovou as Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego 2005-2008, 

que visam, nomeadamente, promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do 

emprego e reduzir a segmentação do mercado de trabalho, tendo devidamente em conta o 

papel dos parceiros sociais

(9) De acordo com a Comunicação da Comissão sobre a Agenda Social para o período 

até 2010, saudada pelo Conselho Europeu de Março de 2005 como contributo para a 

concretização dos objectivos da Estratégia de Lisboa através do reforço do modelo social 

europeu, o Conselho Europeu considerou que novas formas de organização do trabalho e 

uma maior diversidade das modalidades contratuais, para os trabalhadores e as empresas 

com uma melhor conjugação da flexibilidade e da segurança, contribuem para a 

adaptabilidade. Além disso, o Conselho Europeu de Dezembro de 2007 subscreveu os 

princípios comuns acordados da flexigurança, que estabelecem um equilíbrio entre 

flexibilidade e segurança no mercado de trabalho, ajudando tanto os trabalhadores como os 

empregadores a tirarem partido das oportunidades oferecidas pela globalização.

(10) Na União Europeia, a cedência temporária de trabalhadores e a respectiva situação jurídica, 

o estatuto e as condições de trabalho dos trabalhadores temporários caracterizam-se por 

uma grande diversidade.

(11) O trabalho temporário responde não só às necessidades de flexibilidade das empresas, mas 

também à necessidade de os trabalhadores conciliarem a vida privada e profissional. 

Contribui deste modo para a criação de empregos, bem como para a participação e inserção 

no mercado de trabalho.
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(12) A presente directiva estabelece um quadro de protecção para os trabalhadores temporários

que se caracteriza pela não discriminação, pela transparência e proporcionalidade, sem 

deixar de respeitar a diversidade dos mercados de trabalho e das relações laborais.

(13) A Directiva 91/383/CEE do Conselho, de 25 de Junho de 1991, que completa a aplicação 

de medidas tendentes a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores 

que têm uma relação de trabalho a termo ou uma relação de trabalho temporário1, 

estabelece as disposições aplicáveis aos trabalhadores temporários em matéria de 

segurança e saúde no trabalho.

(14) As condições fundamentais de trabalho e de emprego aplicáveis aos trabalhadores

temporários deverão ser, no mínimo, as que seriam aplicáveis a esses trabalhadores se 

tivessem sido recrutados pelo utilizador para ocupar uma função idêntica.

(15) As relações de trabalho assumem geralmente a forma de contratos de duração 

indeterminada. No que se refere aos trabalhadores temporários ligados à empresa de 

trabalho temporário por um contrato permanente, tendo em conta a especial protecção 

relativa à natureza deste tipo de contrato de trabalho, há que prever a possibilidade de 

derrogações às disposições aplicáveis ao utilizador.

(16) Para enfrentar de forma flexível a diversidade dos mercados de trabalho e das relações 

laborais, os Estados-Membros podem dar aos parceiros sociais a possibilidade de definirem 

as condições de trabalho e emprego, desde que seja respeitado o nível geral de protecção 

dos trabalhadores temporários.

                                               

1 JO L 206 de 29.7.1991, p. 19. Directiva 2007/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
(JO L 165 de 27.6.2007, p. 1).
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(17) Além disso, em certas circunstâncias limitadas, os Estados-Membros deverão ter a 

possibilidade de, com base em acordos celebrados pelos parceiros sociais a nível nacional e 

dentro de limites, derrogar ao princípio da igualdade de tratamento, desde que fique 

assegurado um nível adequado de protecção.

(18) A melhoria da protecção básica dos trabalhadores temporários deverá ser acompanhada por 

um reexame das restrições ou proibições que possam ter sido impostas ao recurso ao 

trabalho temporário. Essas restrições ou proibições podem ser justificadas apenas por 

razões de interesse geral respeitantes, nomeadamente, à protecção dos trabalhadores, às 

exigências de segurança e saúde no trabalho e à necessidade de assegurar o bom 

funcionamento do mercado de trabalho, incluindo a prevenção de eventuais abusos.

(19) A presente directiva não afecta a autonomia dos parceiros sociais nem deverá afectar as 

relações entre eles, nomeadamente o direito de negociar e celebrar convenções colectivas

de acordo com as legislações e práticas nacionais, no respeito pelo primado do direito 

comunitário.

(20) As disposições da presente directiva que incidam sobre as restrições ou proibições ao 

recurso ao trabalho temporário não prejudicam a aplicação das legislações ou práticas 

nacionais que proíbam a substituição de trabalhadores em greve por trabalhadores 

temporários.

(21) Os Estados-Membros deverão prever procedimentos administrativos ou judiciais para 

salvaguardar os direitos dos trabalhadores temporários, bem como sanções efectivas, 

dissuasivas e proporcionadas aplicáveis em caso de incumprimento dos deveres previstos 

na presente directiva.



10599/2/08 REV 2 IV/cdc 7
DG G II PT

(22) A presente directiva deverá ser aplicada de acordo com as disposições do Tratado em 

matéria de livre prestação de serviços e de liberdade de estabelecimento e sem prejuízo do 

disposto na Directiva 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 

serviços1.

(23) Atendendo a que o objectivo da presente directiva, a saber, a definição de um quadro de 

protecção para os trabalhadores temporários harmonizado a nível comunitário, não pode 

ser suficientemente realizado pelos Estados-Membros e pode, pois, devido à dimensão e 

efeitos da acção prevista, ser melhor alcançado ao nível comunitário, a Comunidade pode 

tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no 

artigo 5.º do Tratado. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, a presente directiva não excede o necessário para atingir aquele 

objectivo,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

                                               

1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

1. A presente directiva é aplicável aos trabalhadores com um contrato de trabalho ou uma 

relação de trabalho com uma empresa de trabalho temporário, que sejam cedidos 

temporariamente a utilizadores a fim de trabalharem sob a autoridade e direcção destes.

2. A presente directiva é aplicável a empresas públicas ou privadas que sejam empresas de 

trabalho temporário e a utilizadores que exerçam uma actividade económica, com ou sem 

fins lucrativos.

3. Os Estados-Membros, após consulta aos parceiros sociais, podem prever que a presente 

directiva não é aplicável aos contratos celebrados ou relações de trabalho constituídas no 

âmbito de um programa de formação, de inserção ou de reconversão profissionais público 

específico ou apoiado pelos poderes públicos.
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Artigo 2.º

Objectivo

A presente directiva tem como objectivo assegurar a protecção dos trabalhadores temporários e 

melhorar a qualidade do trabalho temporário, assegurando que o princípio da igualdade de 

tratamento, tal como definido no artigo 5.º é aplicável aos trabalhadores temporários, reconhecendo 

às empresas de trabalho temporário a qualidade de empregadores, tendo em conta a necessidade de 

estabelecer um quadro de utilização do trabalho temporário por forma a contribuir efectivamente 

para a criação de emprego e para o desenvolvimento de formas de trabalho flexíveis.

Artigo 3.º

Definições

1. Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

a) "Trabalhador", qualquer pessoa que, no Estado-Membro respectivo, esteja protegida 

como trabalhador pela legislação laboral nacional;

b) "Empresa de trabalho temporário", a pessoa singular ou colectiva que, de acordo com 

a legislação nacional, celebra contratos de trabalho ou constituí relações de trabalho 

com trabalhadores temporários que são cedidos temporariamente a utilizadores a fim 

de trabalharem sob a autoridade e direcção destes;

c) "Trabalhador temporário", trabalhador com um contrato de trabalho ou uma relação 

de trabalho com uma empresa de trabalho temporário, tendo em vista a sua cedência 

temporária a um utilizador para trabalhar sob a autoridade e direcção deste;
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d) "Utilizador", a pessoa singular ou colectiva que ocupa sob a sua autoridade e 

direcção trabalhadores cedidos por uma empresa de trabalho temporário;

e) "Período de cedência", o período durante o qual o trabalhador temporário é posto à 

disposição do utilizador para trabalhar sob a autoridade e direcção deste;

f) "Condições fundamentais de trabalho e emprego", as condições de trabalho e 

emprego estabelecidas por legislação, regulamentação, disposições administrativas, 

convenções colectivas e/ou outras disposições de carácter geral vinculativas em vigor 

no utilizador, relativas:

i) À duração do trabalho, às horas suplementares, aos períodos de pausa e de 

descanso, ao trabalho nocturno e às férias e feriados;

ii) À remuneração.

2. A presente directiva não prejudica o disposto na legislação nacional em matéria de 

definição de remuneração, contrato de trabalho, relação de trabalho, ou trabalhador.

Os Estados-Membros não podem excluir do âmbito de aplicação da presente directiva os 

trabalhadores, os contratos de trabalho ou as relações de trabalho pelo simples facto de 

envolverem trabalhadores a tempo parcial, trabalhadores contratados a termo certo ou 

pessoas com um contrato de trabalho ou uma relação de trabalho com uma empresa de 

trabalho temporário.
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Artigo 4.º

Reexame das restrições ou proibições

1. Quaisquer proibições ou restrições ao recurso a trabalho temporário são justificáveis 

apenas por razões de interesse geral respeitantes, nomeadamente, à protecção dos 

trabalhadores temporários, as exigências em matéria de saúde e segurança no trabalho ou à

necessidade de assegurar o bom funcionamento do mercado de trabalho e de prevenir 

abusos.

2. Até ...*, os Estados-Membros, após consulta aos parceiros sociais em conformidade com a 

legislação nacional, as convenções colectivas e as práticas nacionais, reexaminam as 

restrições ou proibições ao recurso a empresas de trabalho temporário com o propósito de 

verificar se são justificadas pelas razões indicadas no n.º 1.

3. Se essas restrições ou proibições tiverem sido estabelecidas por convenções colectivas, o 

reexame referido no n.º 2 pode ser efectuado pelos parceiros sociais que tiverem negociado 

a referida convenção.

4. O disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 não prejudica os requisitos estabelecidos a nível nacional em 

matéria de registo, licenciamento, certificação, garantias financeiras ou fiscalização das

empresas de trabalho temporário.

5. Até ...*, os Estados-Membros informam a Comissão dos resultados do reexame a que se 

referem os n.ºs 2 e 3.

                                               

* JO: três anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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CAPÍTULO II

CONDIÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO

Artigo 5.º

Princípio da igualdade de tratamento

1. As condições fundamentais de trabalho e emprego dos trabalhadores temporários são, 

enquanto durar a respectiva cedência ao utilizador, pelo menos iguais às condições que 

lhes seriam aplicáveis se tivessem sido recrutados directamente pelo utilizador para 

ocuparem a mesma função.

Para efeitos da aplicação do primeiro parágrafo, as regras em vigor no utilizador em 

matéria de:

i) Protecção das mulheres grávidas e lactantes e protecção das crianças e dos jovens; e

ii) Igualdade de tratamento de homens e mulheres, e ainda quaisquer acções destinadas 

a combater a discriminação por motivos de sexo, raça ou origem étnica, religião ou 

crença, deficiência, idade ou orientação sexual,

devem ser respeitadas, conforme estabelecidas por lei, regulamento, disposição 

administrativa, convenção colectiva e/ou por outras disposições de carácter geral.
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2. Em matéria de remuneração, os Estados-Membros podem, após consulta aos parceiros 

sociais, prever a possibilidade de derrogar ao princípio previsto no n.º 1 sempre que os 

trabalhadores temporários ligados a uma empresa de trabalho temporário por um contrato 

permanente continuem a ser remunerados durante o período que decorre entre duas 

cedências.

3. Após consulta aos parceiros sociais, os Estados-Membros podem dar-lhes a possibilidade 

de manterem ou celebrarem, ao nível adequado e sob reserva das condições estabelecidas 

pelos Estados-Membros, convenções colectivas que, assegurando embora a protecção geral 

dos trabalhadores temporários, estabeleçam as condições de trabalho e emprego desses

trabalhadores, as quais podem ser distintas das referidas no n.º 1.

4. Desde que seja concedido aos trabalhadores temporários um nível de protecção adequado, 

os Estados-Membros que não disponham de um sistema jurídico pelo qual as convenções 

colectivas possam ser declaradas universalmente aplicáveis ou um sistema em que a lei ou 

a prática permitam a extensão dessas disposições a todas as empresas semelhantes de um 

determinado sector ou região, podem, após consulta aos parceiros sociais a nível nacional e 

com base em acordos por eles celebrados, estabelecer disposições relativas às condições 

fundamentais de trabalho e de emprego que derroguem o princípio previsto no n.º 1. Tais 

disposições podem incluir um prazo de qualificação para a igualdade de tratamento.
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As disposições referidas no presente número devem ser conformes com a legislação 

comunitária e ser suficientemente precisas e acessíveis para que os sectores e empresas em 

causa identifiquem e cumpram os seus deveres. Em especial, os Estados-Membros devem 

especificar, por força do n.º 2 do artigo 3.º, se os regimes profissionais de segurança social, 

incluindo os regimes profissionais de reforma e de seguro na doença e os regimes de 

participação financeira estão incluídos nas condições fundamentais de trabalho e emprego 

referidas no n.º 1. Tais disposições não prejudicam os acordos celebrados a nível nacional, 

regional, local ou sectorial que não sejam menos favoráveis aos trabalhadores.

5. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias, nos termos da lei e/ou prática 

nacional, para evitar uma aplicação abusiva do presente artigo e, em especial, para evitar 

cedências sucessivas com o propósito de contornar o disposto na presente directiva. Os 

Estados-Membros devem informar a Comissão de qualquer medida tomada nesse sentido.

Artigo 6.º

Acesso ao emprego, aos equipamentos colectivos e à formação profissional

1. Os trabalhadores temporários devem ser informados dos lugares vagos no utilizador, a fim 

de lhes garantir as mesmas oportunidades de acesso a funções de carácter permanente que 

as dos outros trabalhadores do mesmo utilizador. Essas informações podem ser fornecidas 

através de um anúncio geral a afixar em local adequado nas instalações do utilizador e sob 

cuja direcção se encontrem os trabalhadores temporários.
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2. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para que sejam ou possam ser 

declaradas nulas as cláusulas que proíbam ou tenham por efeito impedir a celebração de 

contratos de trabalho ou a constituição de uma relação de trabalho entre o utilizador e o 

trabalhador temporário após o termo da sua cedência.

O presente número não prejudica as disposições, nos termos das quais, as empresas de 

trabalho temporário recebam um montante aceitável de compensação pelos serviços 

prestados aos utilizadores no domínio da cedência, recrutamento e formação de 

trabalhadores temporários.

3. As empresas de trabalho temporário não podem cobrar honorários aos trabalhadores pelo

recrutamento por um utilizador, nem pela celebração de contratos de trabalho ou 

constituição de relações de trabalho com um utilizador após a sua cedência.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, os trabalhadores temporários devem ter

acesso às infra-estruturas e equipamentos colectivos do utilizador, em especial a cantinas, 

infra-estruturas de acolhimento de crianças e serviços de transporte, nas mesmas condições 

que os trabalhadores empregados directamente pela empresa utilizadora, salvo se a 

diferença de tratamento for justificada por razões objectivas.
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5. Os Estados-Membros tomam as medidas adequadas ou contribuem para o diálogo entre os 

parceiros sociais, em conformidade com as suas tradições e práticas nacionais, com vista a:

a) Melhorar o acesso dos trabalhadores temporários às oportunidades de formação e 

infra-estruturas de acolhimento de crianças nas empresas de trabalho temporário, 

incluindo nos períodos entre as cedências, a fim de promover o desenvolvimento da 

respectiva carreira e empregabilidade;

b) Melhorar o acesso dos trabalhadores temporários às oportunidades de formação dos

trabalhadores dos utilizadores.

Artigo 7.º

Representação dos trabalhadores temporários

1. Os trabalhadores temporários são tidos em conta, nas condições definidas pelos Estados-

-Membros, no que diz respeito à empresa de trabalho temporário, para o cálculo do limiar 

mínimo que determina a constituição, de instâncias representativas dos trabalhadores 

previstas pelo direito comunitário e nacional, bem como pelas convenções colectivas.

2. Os Estados-Membros podem prever, nas condições que eles próprios definem, que os 

trabalhadores temporários sejam tidos em conta para o cálculo do limiar mínimo que 

determina a constituição, no âmbito do utilizador, de instâncias representativas dos 

trabalhadores previstas pelo direito comunitário e nacional, bem como pelas convenções 

colectivas, nas mesmas condições que os trabalhadores empregados directamente por este

para o mesmo período.

3. Os Estados-Membros que recorram à possibilidade prevista no n.º 2 não ficam obrigados a 

aplicar o disposto no n.º 1 do presente artigo.
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Artigo 8.º

Informação dos representantes dos trabalhadores

Sem prejuízo de disposições nacionais e comunitárias mais restritivas e/ou mais específicas em 

matéria de informação e consulta, nomeadamente a Directiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de Março de 2002, que estabelece um quadro geral relativo à informação e à 

consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia1, o utilizador, ao transmitir às instâncias 

representativas dos trabalhadores, criadas em conformidade com a legislação comunitária e 

nacional, dados relativos à situação do emprego nessa empresa, deve fornecer-lhes informações 

adequadas sobre o recurso a trabalhadores temporários.

                                               

1 JO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
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CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 9.º

Requisitos mínimos

1. A presente directiva não prejudica o direito de os Estados-Membros aplicarem ou 

aprovarem disposições de natureza legislativa, regulamentar ou administrativa mais 

favoráveis aos trabalhadores, ou promoverem ou permitirem convenções colectivas 

celebradas entre parceiros sociais mais favoráveis aos trabalhadores.

2. A aplicação da presente directiva não constitui, em caso algum, motivo suficiente para 

justificar uma redução do nível geral de protecção dos trabalhadores nos domínios que 

abrange. As medidas adoptadas em aplicação da presente directiva não prejudicam o 

direito de os Estados-Membros e/ou os parceiros sociais, atendendo à alteração das 

circunstâncias, estabelecerem disposições de natureza legislativa, regulamentar ou 

contratual diferentes das vigentes no momento da aprovação da presente directiva, desde 

que sejam respeitados os requisitos mínimos nela previstos.
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Artigo 10.º

Sanções

1. Os Estados-Membros devem adoptar medidas adequadas em caso de incumprimento ao

disposto na presente directiva pelas empresas de trabalho temporário ou pelos utilizadores. 

Devem assegurar, nomeadamente, a existência de procedimentos administrativos ou 

judiciais que permitam fazer cumprir os deveres decorrentes da presente directiva.

2. Os Estados-Membros estabelecem regras relativas às sanções aplicáveis em caso de 

violação das disposições nacionais aprovadas ao abrigo da presente directiva e tomam

todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções previstas devem ser 

efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros notificam a Comissão dessas 

disposições até ...*, bem como, em tempo útil, de quaisquer alterações a que posteriormente 

sejam sujeitas. Em especial, asseguraram que os trabalhadores e/ou os seus representantes 

dispõem dos meios adequados para fazer cumprir os deveres previstos na presente 

directiva.

                                               

* JO: três anos a contar data da entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 11.º

Aplicação

1. Os Estados-Membros devem aprovar as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até ...*, ou assegurar 

que os parceiros sociais estabeleçam as disposições necessárias, através de acordo, 

cabendo aos Estados-Membros tomar todas as disposições necessárias que lhes permitam, 

a qualquer momento, garantir a realização dos objectivos definidos na presente directiva. 

Devem informar imediatamente a Comissão desse facto.

2. Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma 

referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua 

publicação oficial. As modalidades dessa referência são aprovadas pelos Estados-

-Membros.

Artigo 12.º

Reexame pela Comissão

Até ...**, a Comissão reexamina, em consulta com os Estados-Membros e os parceiros sociais a 

nível comunitário, a aplicação da presente directiva, tendo em vista propor as alterações necessárias, 

sempre que tal se justifique.

                                               

* JO: três anos a contar data da entrada em vigor da presente directiva.
** JO: cinco anos a contar da data de aprovação da presente directiva.
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Artigo 13.º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 14.º

Destinatários

Os Estados-Membros são destinatários da presente directiva.

Feito em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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I. INTRODUÇÃO

Em 20 de Março de 2002, a Comissão adoptou, no contexto da Estratégia de Lisboa, uma 

proposta de directiva relativa às condições de trabalho dos trabalhadores temporários que visa 

uma maior conciliação da flexibilidade dos mercados de trabalho com a segurança do 

emprego, assim como a criação de mais e melhores empregos.

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado CE, o Parlamento Europeu emitiu o seu 

parecer, em primeira leitura, a 21 de Novembro de 2002.

Em 19 de Setembro de 2002, o Comité Económico e Social emitiu parecer sobre a proposta da 

Comissão.

Por carta de 23 de Maio de 2002, o Comité das Regiões indicou que não apresentaria parecer 

sobre a proposta de directiva.

Em 28 de Novembro de 2002, a Comissão adoptou uma proposta alterada que tinha em conta 

o parecer do Parlamento Europeu.

Na reunião de 9 e 10 de Junho de 2008, o Conselho chegou a acordo político por maioria 

qualificada sobre uma posição comum, paralelamente a um acordo político, igualmente por 

maioria qualificada, sobre a directiva relativa ao tempo de trabalho.

Nos termos do n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE, o Conselho adoptou formalmente a sua 

posição comum por maioria qualificada em 15 de Setembro de 2008.
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II. OBJECTIVO

O projecto de directiva tem como objectivo assegurar a protecção dos trabalhadores 

temporários e melhorar a qualidade do trabalho temporário, assegurando que o princípio da 

igualdade de tratamento é aplicável aos trabalhadores temporários e reconhecendo às 

empresas de trabalho temporário a qualidade de empregadores. O projecto de directiva visa 

ainda estabelecer um quadro de utilização do trabalho temporário por forma a contribuir 

efectivamente para a criação de emprego e para o desenvolvimento de formas de trabalho 

flexíveis.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

Nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do Tratado "a Comunidade apoia e completa a 

acção dos Estados-Membros" em vários domínios, nomeadamente nas "condições de 

trabalho".

O n.º 2 do artigo 137.º do Tratado prevê que o Conselho "pode adoptar, por meio de 

directivas, prescrições mínimas progressivamente aplicáveis, tendo em conta as 

condições e as regulamentações técnicas existentes em cada um dos Estados-Membros".

A posição comum do Conselho está de acordo com os objectivos do n.º 2 do artigo 137.º

do Tratado no domínio abrangido, porquanto foi concebida para assegurar a protecção 

dos trabalhadores temporários e melhorar a qualidade do trabalho temporário. Além 

disso, tem ainda em conta a necessidade de estabelecer um quadro adequado de 

utilização do trabalho temporário por forma a contribuir efectivamente para a criação de 

emprego e para o desenvolvimento de formas de trabalho flexíveis.
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A posição comum respeita os objectivos definidos pela Comissão e apoiados pelo 

Parlamento, designadamente o princípio segundo o qual a igualdade de tratamento desde

o primeiro dia deve ser a regra geral. De um modo geral, inclui a maior parte das 

alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu após a sua primeira leitura da proposta da 

Comissão.

2. ESTRUTURA E ELEMENTOS-CHAVE

2.1 Estrutura geral e título da directiva

A estrutura geral da posição comum está em consonância com a estrutura geral da 

proposta alterada da Comissão. Em relação ao título da directiva, o Conselho 

seguiu a proposta alterada da Comissão e optou por um título mais genérico:

directiva relativa ao trabalho temporário. Há que assinalar que, em vários casos, a 

posição comum do Conselho clarifica os termos e as expressões fundamentais, 

nomeadamente utilizando de forma coerente as expressões inglesas "temporary 

agency worker" (trabalhador temporário) e "temporary work agency" (agência de 

trabalho temporário).

2.2 Principais diferenças em relação à proposta alterada da Comissão

No artigo 4.º sobre o reexame das proibições e restrições ao recurso a trabalho 

temporário, embora seguindo essencialmente o espírito da alteração 34 do 

Parlamento, o Conselho aditou um n.º 3 novo sobre o reexame das convenções 

negociadas pelos parceiros sociais. O Conselho considerou que, para respeitar a 

autonomia dos parceiros sociais, devem ser eles próprios a reexaminar se as 

restrições e proibições por si negociadas podem ser justificadas pelas razões 

previstas no n.º 1 do artigo 4.º. O Conselho considerou desnecessário manter uma 

referência explícita à suspensão de restrições e proibições injustificadas.
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Embora seguindo, de um modo geral, a proposta alterada da Comissão, o 

Conselho alterou o n.º 3 do artigo 5.º e reformulou substancialmente os n.ºs 4 e 5

desse mesmo artigo. Considerou ainda que a regra geral deve ser o princípio da 

igualdade de tratamento desde o primeiro dia. Qualquer tratamento dos 

trabalhadores temporários que divirja deste princípio deverá ser acordado pelos 

parceiros sociais, quer através de negociações colectivas quer através de 

convenções por estes celebradas a nível nacional. À luz das alterações 

introduzidas nos n.ºs 3 a 5 do artigo 5.º, deixou de ser considerada necessária ou 

adequada uma derrogação específica para os contratos de curta duração (seis 

semanas ou menos) tal como previsto na proposta alterada da Comissão.

Nos n.ºs 3 e 4 do artigo 5.º, como em vários outros casos, a posição comum 

reflecte as alterações do Parlamento, que realçam a importância do papel dos 

parceiros sociais nos mecanismos de negociação das condições de trabalho e de

emprego. No n.º 5 do artigo 5.º, a posição comum dá conta das preocupações do 

Parlamento no que respeita à prevenção de abusos.

No artigo 10.º, a posição comum do Conselho inclui um novo n.º 1 sobre as 

medidas que deverão ser adoptadas pelos Estados-Membros para assegurar o 

cumprimento da directiva pelas agências de trabalho temporário e pelas empresas 

utilizadoras.

O Conselho considerou que os Estados-Membros precisariam de três anos para 

aplicar a directiva, ao passo que a Comissão propôs um prazo de dois anos 

(artigo 11.º).

Além disso, vários considerandos foram actualizados e alterados, quer para 

explicar as alterações introduzidas pelo Conselho na proposta alterada da 

Comissão, quer para dar conta da sua evolução desde que foi publicada em 2002.

Por exemplo, as referências ao relançamento da Estratégia de Lisboa, em 2005, e 

aos princípios comuns acordados da flexigurança, subscritos pelo Conselho 

Europeu em Dezembro de 2007, foram incluídas nos considerandos 8 e 9.
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3. ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU EM PRIMEIRA LEITURA

3.1 Alterações do Parlamento Europeu adoptadas pelo Conselho

Na posição comum foi incorporado um total de 26 alterações (números 1, 15, 19, 

20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 

e 86) na íntegra, se não literalmente pelo menos quanto ao espírito.

Especificamente, o Conselho aceitou a alteração 1 ao título, três alterações aos 

considerandos (alterações 15, 19 e 20), bem como várias alterações aos seguintes 

artigos: artigo 1.º sobre o âmbito de aplicação (alt. 23), artigo 2.º sobre o objectivo 

da directiva (26), artigo 3.º sobre as definições (27-33 e 85), artigo 4.º sobre o 

reexame das restrições ou proibições (34-36), artigo 5.º sobre o princípio da 

igualdade de tratamento (40, 42, 43 e 86), artigo 6.º sobre o acesso ao emprego, 

aos equipamentos colectivos e à formação profissional (46 – 49) e artigo 7.º sobre 

a representação dos trabalhadores temporários (51).

Saliente-se que algumas alterações foram incluídas noutra parte do texto da 

posição comum que não a inicialmente sugerida pelo Parlamento. Por exemplo, 

uma parte da alteração 32 está reflectida no n.º 1 do artigo 5.º e não na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 3.º. Outro exemplo é a alteração 36 que está reflectida de um modo 

mais geral no considerando 20 e não no artigo 4.º.

3.2. Alterações do Parlamento Europeu parcialmente adoptadas pelo Conselho

A alteração 4 sobre "novas formas regulamentadas de flexibilidade" está 

reflectida, quanto ao espírito, no texto do considerando 9; todavia, o Conselho 

considerou oportuno actualizar o texto do considerando e fazer referência aos 

princípios comuns da flexigurança acordados em 2007, em vez de utilizar a 

formulação sugerida pelo Parlamento no seu parecer em primeira leitura.
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A alteração n.º 6 é aceite quanto ao espírito, porquanto o considerando 5

especifica a relação existente entre a presente directiva e a Directiva 1999/70/CE, 

de 28 de Junho de 1999, relativa a contratos de trabalho a termo. No que respeita a 

esta alteração, a posição comum segue a proposta alterada da Comissão.

O teor da alteração 12, isto é, o facto de os contratos de trabalho de duração 

indeterminada constituírem a forma geral das relações de trabalho, está incluído 

no considerando 15.

Os objectivos subjacentes à alteração 18, que se destinam a permitir que os 

parceiros sociais negoceiem e definam as condições fundamentais de trabalho e de 

emprego dos trabalhadores temporários quando estas se afastem do princípio da 

igualdade de tratamento, estão incluídos na posição comum (ver os 

considerandos 16 e 17 e os n.ºs 3 e 4 do artigo 5.º).

A alteração 24 é parcialmente aceite, pois é útil clarificar, em consonância com a 

proposta alterada, que tanto as empresas utilizadoras como as agências de trabalho 

temporário estão abrangidas pela directiva. Todavia, não seria oportuno permitir 

que os Estados-Membros excluíssem determinadas empresas do princípio da 

igualdade de tratamento (última parte da alteração).

A alteração 54 (promover a criação de emprego e tornar o trabalho temporário 

mais atraente, no reconhecimento das diferentes circunstâncias vigentes em cada 

Estado Membro) é aceite quanto ao espírito no artigo 2.º (objectivo da directiva), a 

que foi aditada a seguinte passagem: "tendo em conta a necessidade de 

estabelecer um quadro de utilização do trabalho temporário por forma a 

contribuir efectivamente para a criação de emprego e para o desenvolvimento de 

formas de trabalho flexíveis". A necessidade de ter em conta diferentes 

circunstâncias nacionais está explicitamente referida nos considerandos 12, 16, 17 

e 19.
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A alteração 87 é retomada parcialmente no n.º 1 do artigo 5.º; enquanto que a 

primeira parte (sobre o princípio da igualdade de tratamento) estava incluída na 

proposta alterada da Comissão e é retomada pelo Conselho na sua posição 

comum, a segunda parte tornou-se redundante, porquanto o conceito de 

"trabalhador comparável" foi suprimido do texto (cf. a alteração 28 aceite pela 

Comissão e pelo Conselho).

Em consonância com a proposta alterada da Comissão, a alteração 92 é 

parcialmente aceite no n.º 3 do artigo 5.º. Todavia, foi considerado oportuno 

especificar que as convenções colectivas dos parceiros sociais devem assegurar "a 

protecção geral dos trabalhadores temporários" ao estabelecerem as condições de 

trabalho e emprego que sejam distintas do princípio da igualdade de tratamento.

3.3 Alterações do Parlamento Europeu não adoptadas pelo Conselho

O Conselho considerou inoportuno incluir as alterações 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

(primeira parte), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 e 95 na 

sua posição comum, pelas seguintes razões:

i) Considerandos

Não havia nenhuma razão específica para o texto explicar nos 

considerandos determinados aspectos históricos da evolução do trabalho 

temporário ou do projecto de directiva, pelo que o Conselho seguiu a 

proposta alterada da Comissão rejeitando as alterações 3, 5, 7 e 11, bem 

como a primeira parte da alteração 12.
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Em consonância com a proposta alterada da Comissão, o Conselho não 
aprovou as alterações 8, 9, 10, 13 e 84 que incluíam exemplos específicos 
de como o trabalho temporário pode ajudar ou prejudicar os próprios 
trabalhadores temporários (mulheres, trabalhadores com antecedentes de 
interrupção de trabalho, etc.) ou as empresas utilizadoras (especialmente as 
pequenas e médias empresas), ou afectar sistemas ou tradições das relações 
entre parceiros sociais.

As alterações 16 e 94 tornaram-se redundantes, por a proposta alterada da 
Comissão já não incluir o considerando 16 inicial, que previa as situações 
em que as diferenças de tratamento seriam consideradas aceitáveis.

Os motivos aduzidos em relação ao artigo 7.º (ver o ponto v) infra) também 
se aplicam à rejeição da alteração 21 sobre a informação, consulta e 
participação dos trabalhadores.

A alteração 22 relativa à mobilidade transfronteiras do factor trabalho 
(aceite pela Comissão), que poderia ser considerada um exemplo, não foi 
incluída na posição comum, visto o texto não se limitar de forma alguma à 
mobilidade transfronteiras.

O Conselho reformulou o considerando 12, encurtando-o 
significativamente. Alguns aspectos da alteração 93 (por exemplo, clareza 
em relação aos direitos dos trabalhadores temporários e ao estatuto das 
agências de trabalho temporário enquanto empregadores) foram, porém, 
incluídos no texto reformulado do considerando.

Enquanto que o considerando 15 sobre os trabalhadores temporários 
vinculados à agência de trabalho temporário por um contrato de duração 
indeterminada foi reforçado pelo Conselho, que aditou a frase "As relações 
de trabalho assumem geralmente a forma de contratos de duração 
indeterminada", a posição comum não inclui a formulação mais 
pormenorizada da alteração 88 sobre o que esses contratos permanentes 
devem proporcionar aos trabalhadores temporários.
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ii) Artigo 1.º - Âmbito de aplicação

Seguindo a proposta alterada da Comissão, o Conselho não aceitou a 

alteração 25 que teria alargado a possibilidade de não aplicar a directiva aos 

contratos ou relações de trabalho concluídos no âmbito de um programa de 

formação específico sem qualquer apoio público.

iii) Artigo 4.º – Reexame das restrições ou proibições

Na alteração 91, o Parlamento preconizava uma revisão geral das 

legislações nacionais relativas aos trabalhadores temporários. O Conselho, à 

semelhança da Comissão na sua proposta alterada, considerou que tal 

extravasaria do âmbito de aplicação da directiva.

iv) Artigo 5.º - Princípio da igualdade de tratamento

Seguindo a proposta alterada, a alteração 39 (sobre a não discriminação) foi 

considerada redundante, atendendo a que os elementos pertinentes da

alteração 32 foram incorporados no texto do n.º 1 do artigo 5.º.

Embora a alteração 44 se tenha tornado supérflua, por não ter sido incluído 

na posição comum o n.º 5 do artigo 5.º da proposta alterada, há que assinalar 

que o espírito da alteração foi seguido no teor geral do texto que preconiza o 

respeito pelas diferentes práticas nacionais.

A alteração 45 sobre a segurança e a saúde no trabalho e sobre a formação 

em matéria de segurança foi considerada redundante, porquanto em todo o 

caso teria de ser aplicada a legislação comunitária pertinente relativa à 

segurança e saúde no trabalho, especialmente a Directiva 91/383/CEE que 

completa a aplicação de medidas tendentes a promover a melhoria da 

segurança e da saúde dos trabalhadores que têm uma relação de trabalho a 

termo ou uma relação de trabalho temporário. Por conseguinte, o Conselho 

seguiu a proposta alterada rejeitando esta alteração.
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v) Artigo 7.º – Representação dos trabalhadores temporários

A alteração 95, juntamente com a alteração 21 ao considerando 21, não foi 
aprovada por extravasar do âmbito de aplicação do artigo sobre a 
representação dos trabalhadores temporários.

Neste contexto, há que assinalar que o artigo 8.º da posição comum inclui 
uma referência à Directiva 2002/14/CE que estabelece um quadro geral 
relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade 
Europeia.

vi) Artigo 10.º - Sanções

O Conselho considera que a expressão"os trabalhadores e/ou os seus 
representantes" no n.º 2 do artigo 10.º atende correctamente à diversidade 
de situações existentes no mercado de trabalho dos Estados-Membros. Por 
conseguinte, a posição comum mantém esta expressão e rejeita a 
alteração 52.

vii) Artigo 11.º – Aplicação

O texto do artigo 11.º sobre a aplicação da directiva foi considerado 
suficientemente claro, não sendo necessário o aditamento sugerido na 
alteração 53 sugerida ("(...) se for o caso (...) em conformidade com a 
legislação ou os usos e costumes nacionais").

A alteração 71 (sobre um prazo de 5 anos para a não aplicação da directiva 
em determinadas situações) tornou-se redundante, porquanto a posição 
comum, no seu artigo 5.º, já consagra o princípio da igualdade de 
tratamento como regra geral desde o primeiro dia e não prevê a 
possibilidade de os períodos de colocação de duração inferior a seis 
semanas serem excluídos da aplicação desse princípio. Há, no entanto, que 
salientar que o essencial da última parte da alteração, que trata da prevenção 
de abusos, foi incluído no n.º 5 do artigo 5.º da posição comum.
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IV. CONCLUSÃO

O Conselho considera que a posição comum, no seu conjunto, está em conformidade com os 

objectivos fundamentais da proposta alterada da Comissão. O Conselho considera 

igualmente que tomou em consideração os principais objectivos visados pelo Parlamento 

Europeu nas suas alterações à proposta inicial da Comissão.
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1. ANTECEDENTES 
Data da apresentação da proposta1 ao PE e ao Conselho 
(Documento COM(2002)149 final - 2002/0072 COD] 21 de Março de 2002 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu2 19 de Setembro de 
2002 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura3 21 de Novembro de 
2002 

Data da transmissão da proposta alterada4 28 de Novembro de 
2002 

Data da adopção da posição comum5 15 de Setembro de 
2008 

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

A proposta de directiva relativa ao trabalho temporário visa garantir a aplicação do princípio 
da igualdade de tratamento aos trabalhadores temporários, ao mesmo tempo que reconhece o 
estatuto de empregadores às agências de trabalho temporário. Vem complementar a legislação 
dos Estados-Membros, nos termos do artigo 137.º do Tratado, estabelecendo um 
enquadramento comunitário comum e flexível que abrange o trabalho temporário, visando 
contribuir eficazmente para a criação de empregos e o desenvolvimento de modelos laborais 
flexíveis. 

                                                 
1 JO C 203E de 27.8.2002, p. 15. Título conforme ao original. 
2 JO C 61 de 14.3.2003, p. 124. 
3 JO C 25 E de 29.1.2004, p. 368. 
4 BOLETIM/2002/11/ 1.3.20  
5 JO …xxx 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/200211/p103020.htm
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3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM 

3.1. Breves comentários gerais à posição comum 
Pese embora o facto de a posição comum não reflectir todas as alterações propostas 
pelo Parlamento Europeu e incorporadas na proposta alterada da Comissão, a maioria 
das alterações do Parlamento foi adoptada na íntegra, em parte ou em espírito. 
Acresce que o resultado do acordo político sobre a posição comum torna possível 
avançar em várias questões, designadamente a directa aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento aos trabalhadores temporários a partir do dia em que são 
contratados, sem derrogações para os contratos de curta duração (o chamado 
«período de tolerância»), a clarificação de definições e a consulta ou o envolvimento 
dos parceiros sociais enquanto condição aplicável às várias derrogações que 
permitem alguns desvios ao princípio de igualdade de tratamento.  

3.2. Alterações do Parlamento Europeu incorporadas na íntegra, em parte ou em 
espírito na posição comum do Conselho e na proposta alterada da Comissão 
A numeração dos considerandos e dos artigos remete para a posição comum do 
Conselho: 

3.2.1. Título: alteração 1 (modificação do título da directiva6) 

3.2.2. Considerandos 

Considerando 5: Alteração 6 (precisão das relações da presente proposta com a 
Directiva 1999/70, de 28 de Junho de 1999, relativa a contratos de trabalho a termo – 
anterior considerando 7). 

Considerando 9: alteração 4 (reformulação e actualização do anterior considerando 
4).  

Considerando 14: alteração 15 (anúncio do conteúdo do n.º 1 do artigo 5.º - anterior 
considerando 15). 

Considerando 20: alteração 36 (aditamento de uma disposição que precisa que os 
trabalhadores temporários não podem ser utilizados para substituir trabalhadores em 
greve na empresa utilizadora). 

3.2.3. Artigos 

Artigo 1.º 
N.º 1 do artigo 1.º: alteração 23 (reformulação do âmbito de aplicação para melhor 
destacar o carácter triangular do trabalho temporário). 

N.º 2 do artigo 1.º: aceitação de um elemento da alteração 24 (confirmação de que 
tanto as empresas utilizadoras como as agências de trabalho temporário estão 
abrangidas pela directiva). 

Artigo 2.º 
Artigo 2.º: alteração 26 (reforço dos objectivos equilibrados da directiva). 

Artigo 3.º 

                                                 
6 Ver ponto 1 supra. O título original era «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa às condições de trabalho dos trabalhadores temporários». 
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Artigo 3.º: alteração 28 (supressão da definição de trabalhador comparável da lista de 
definições do artigo 3.º). 

N.º 1, alínea b), do artigo 3.º: alteração 30 (aditamento da definição de agência de 
trabalho temporário). 

N.º 1, alínea d), do artigo 3.º: alteração 31 (aditamento da definição de empresa 
utilizadora). 

N.º 2 do artigo 3.º: alteração 85 (disposição que estipula que cabe aos 
Estados-Membros definirem o conceito de «remuneração») e alteração 33 (precisões 
quanto aos trabalhadores que não podem ser excluídos do âmbito de aplicação da 
directiva). 

Artigo 4.º 
N.º 1 do artigo 4.º: alteração 34 (extensão da obrigação que incide sobre os 
Estados-Membros de reexaminar as restrições ou proibições que apenas digam 
respeito a certas categorias de trabalhadores ou a certos ramos, de forma a incluir 
todas as restrições ou proibições; extensão do campo das justificações às 
proibições/restrições). 

N.º 4 do artigo 4.º: alteração 35 (aditamento que visa precisar que as disposições 
nacionais relativas ao registo e controlo dos trabalhadores temporários não são 
proibições ou restrições na acepção do n.º 1 do artigo 4.º). 

Artigo 5.º 
Primeiro travessão do n.º 1 do artigo 5.º: alteração 87 (aceitação da parte relativa à 
nova redacção do princípio de não-discriminação). 

N.º 2 do artigo 5.º: alteração 86 (restrição da derrogação respeitante à remuneração e 
exigência de consulta dos parceiros sociais). 

N.º 3 do artigo 5.º: alteração 92 (aceitação da parte que estipula a consulta prévia dos 
parceiros sociais e lhes permite manter as convenções colectivas em vigor). 

Artigo 6.º 

N.º 1 do artigo 6.º: alteração 46 (aditamento que visa precisar o suporte da 
informação a usar para divulgar as ofertas de emprego). 

N.º 2 do artigo 6.º: alteração 47 (sobre as disposições por força das quais as agências 
de trabalho temporário podem receber uma compensação por serviços prestados à 
empresa utilizadora). 

N.º 3 do artigo 6.º: alteração 48 (precisões quanto ao alcance da proibição de 
cobrança de honorários aos trabalhadores). 

N.º 4 do artigo 6.º: alteração 49 (especificação do alcance do acesso que deve ser 
assegurado aos trabalhadores temporários, na empresa utilizadora, às instalações ou 
aos serviços comuns). 

Artigo 7.º 
N.ºs 1 e 2 do artigo 7.º: alteração 51 (aditamento que visa ter conta que a 
representação dos trabalhadores pode ser determinada por convenções colectivas). 
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3.3. Alterações aceites pela Comissão, mas não incorporadas na posição comum 
Alteração 22: justifica-se um enquadramento comum como meio de facilitar a 
integração dos mercados de trabalho europeus e a mobilidade transfronteiriça 
(anterior considerando 22). 

Alteração 44: precisão de que a aplicação do artigo 5º através de acordo celebrado 
pelos parceiros sociais deve ser feita em conformidade com as práticas nacionais 
(anterior n.º 5 do artigo 5.º). 

Alteração 71: limitação da possibilidade de derrogação à remuneração no caso de 
contratos de curta duração (anterior n.º 4 do artigo 5.º).  

Alteração 52: instauração de uma opção para a acção do trabalhador - acção directa 
ou indirecta através dos seus representantes - no caso de não cumprimento das 
disposições da directiva (n.º 2 do artigo 10.º). 

3.4. Alterações não aceites pela Comissão e não incorporadas na posição comum 
A posição comum não incorpora as alterações 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 84 
e 94, as quais a Comissão decidira não aceitar pelo facto de não constituírem um 
valor acrescentado à directiva. A posição comum não incorpora ainda as alterações 
10, 11, 12 (primeira parte), 21, 53, 88, 91, 93 e 95, as quais a Comissão considerou 
inaceitáveis de um ponto de vista estritamente jurídico ou porque poderiam quebrar o 
equilíbrio da directiva. 

3.5. Alterações introduzidas pelo Conselho durante as suas discussões 
Considerandos 8 e 9: estes considerandos reformulados substituem as referências dos 
anteriores considerandos 3 e 4 (respectivamente, a desenvolvimentos no contexto do 
lançamento da Estratégia de Lisboa em 2000 e da Comunicação da Comissão sobre a 
Agenda Social de 2000 e as conclusões do Conselho Europeu conexas) por citações 
mais actualizadas à luz dos avanços registados em 2005 e 2007. 

Considerando 10: é alargado, na sequência do debate do Parlamento Europeu sobre 
as diferenças de estatuto e condições de trabalho dos trabalhadores temporários na 
União Europeia. 

Considerando 11: uma reformulação limitada para efeitos de coerência.  

Considerandos 12, 16 e 17: é reforçada a natureza do quadro de protecção 
assegurado aos trabalhadores temporários, ao mesmo tempo que se tem em conta a 
diversidade do mercado de trabalho e dos sistemas de relações laborais evidenciada 
pelos debates no Parlamento Europeu (e reflecte, pelo menos em parte, o conteúdo 
das alterações 18, 53, 54 e 71), ao anunciar o âmbito de derrogações ao abrigo dos 
números 3 e 4 do artigo 5.º, respectivamente, através de convenções colectivas ou - 
em circunstâncias específicas - de acordos celebrados pelos parceiros sociais a nível 
nacional. 

Considerando 15: um aditamento a este considerando tem em conta os debates do 
Parlamento Europeu7 (tal como incluído na alteração 12) sobre a necessidade de 
reconhecer os contratos de trabalho de duração indeterminada como uma espécie de 
referência no mercado laboral.  

                                                 
7 Ver também o parágrafo 9 da Resolução do PE de 17 de Julho de 2007 sobre a modernização do direito 

do trabalho para dar resposta aos desafios do século XXI. 
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Considerando 18: alinha o texto deste considerando, que reflectia a alteração 20 do 
Parlamento Europeu relativa aos possíveis motivos de restrições ou proibições, com 
a reformulação proposta pelo Conselho para o artigo 4.º. 

Considerando 19: segue a linha do considerando 14 da Directiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos 
serviços no mercado interno.  

Considerando 21: substitui o anterior considerando 21, reforçando as salvaguardas 
dos direitos dos trabalhadores temporários, e anuncia a nova disposição relativa às 
sanções inserida no n.º 1 do artigo 10.º. 

Artigo 2.º evidencia os objectivos equilibrados da directiva num parágrafo único 
reformulado, que reflecte o principal teor da alteração 26 do Parlamento Europeu, 
bem como a linha da alteração 54. 

N.º 1, alíneas c) e e), do artigo 3.º: redefine os termos «trabalhador temporário» e 
«missão», alinhando as definições da proposta alterada com a redacção específica 
das alterações 27 e 29. 

N.º 1, alínea f), do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 5.º: segue a abordagem da Comissão na 
sua proposta alterada e a alteração 32 (redefinição de «condições fundamentais de 
trabalho e de emprego», qualificando a referência a «disposições de carácter geral» 
no n.º 1, alínea f), do artigo 3.º como as disposições em vigor na empresa utilizadora 
e introduzindo uma redacção coerente com as definições revistas.  

N.º 2 do artigo 4.º: segue a proposta alterada e a alteração 34, salvo na medida em 
que já não refere o facto de os Estados-Membros estarem sujeitos à obrigação de 
acabar com quaisquer restrições ou proibições que já não se justificam, uma vez que 
o Conselho não considerou necessário repetir o efeito da proibição no n.º 1 do artigo 
4.º ou pertinente estipular o resultado final do exercício de revisão. 

N.º 3 do artigo 4.º: segue a alteração 34, autorizando os parceiros sociais a reverem 
restrições ou proibições estabelecidas por convenções colectivas. 

N.º 4 do artigo 5.º: segue as alterações 19 e 42 (supressão da derrogação aplicável a 
contratos de duração não superior a seis semanas - já que o princípio da igualdade de 
tratamento dos trabalhadores temporários produz efeito a partir do primeiro dia da 
colocação, sem qualquer período geral de qualificação aplicável a contratos de curta 
duração).  

N.ºs 3 e 4 do artigo 5.º reflectem o espírito das alterações 44 e 71 (aceitação, em 
princípio, do facto de ser possível acomodar diferentes práticas nacionais, deixando 
margem para a celebração de acordos entre os parceiros sociais, em linha com 
práticas nacionais).  

N.º 5 do artigo 5.º: tem em conta elementos das alterações 40, 71 e 86 (aceitação das 
partes relativas à prevenção de abusos, em especial no que respeita a cedências 
sucessivas). 

N.ºs 3 e 4 do artigo 6.º: seguem a proposta alterada e as alterações 48 e 49, com 
alguma reformulação destinada a trazer precisão e coerência com outras alterações. 

Artigo 7.º: estabelece que os Estados-Membros que recorrem à opção prevista no 
n.º 2 do artigo 7.º relativamente ao cálculo do limiar mínimo que determina a 
constituição, na empresa utilizadora, de instâncias representativas dos trabalhadores, 
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não ficam obrigados a aplicar o disposto no n.º 1 do artigo 7.º no que respeita à base 
para a constituição dessas instâncias numa empresa de trabalho temporário.  

Artigo 8.º: inclui uma referência específica à Directiva 2002/14/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2002, que estabelece um quadro geral 
relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia. 

Artigo 10.º: inclui um novo número 1 relativo a medidas a tomar pelos 
Estados-Membros em caso de incumprimento ao disposto na directiva pelas 
empresas de trabalho temporário ou pelos utilizadores.  

Artigo 11.º: o Conselho considera que os Estados-Membros precisarão de três anos 
para aplicarem a directiva, ao passo que a alteração 53 do Parlamento Europeu e a 
proposta alterada da Comissão haviam fixado um período de dois anos. 

4. CONCLUSÃO 
De um modo geral, há que sublinhar o facto de a posição comum reforçar consideravelmente 
a proposta inicial e acomodar a pretensão do Parlamento Europeu de assegurar que, em 
matéria de condições fundamentais de trabalho e de emprego, o princípio de igualdade de 
tratamento entre os trabalhadores temporários e os trabalhadores recrutados directamente 
pelas empresas utilizadoras produza efeito a partir do primeiro dia da sua cedência. As 
proibições ou restrições à utilização de trabalhadores temporários só podem manter-se após a 
aplicação da directiva se justificadas por motivos de interesse geral. Nesta fase, qualquer 
manutenção de proibições ou restrições deve ser objecto de revisão e estar sujeita a um 
relatório a dirigir à Comissão. No interesse da subsidiariedade, a questão das diferenças entre 
os Estados-Membros no que respeita às práticas nacionais em matéria de condições do 
mercado de trabalho e relações laborais pode ser resolvida se deixada uma margem para 
derrogações ao princípio da igualdade de tratamento através de convenções colectivas ou – 
em condições específicas – através de acordos celebrados entre os parceiros sociais. 
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