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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

 I. Introdução 

Em 8 de março de 2016, a Comissão apresentou a tão aguardada proposta de Diretiva que 

altera a Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 

prestação de serviços. A proposta de revisão específica pretende abordar questões que não 

puderam ser resolvidas de forma satisfatória pela diretiva original ou que surgiram no 

seguimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça, tais como as práticas abusivas e a 

promoção do princípio segundo o qual o mesmo trabalho no mesmo lugar é remunerado da 

mesma forma. O objetivo é facilitar o destacamento de trabalhadores num clima de 

concorrência leal e respeito pelos direitos dos trabalhadores.  

A Diretiva de 1996 configura o quadro regulamentar da UE para estabelecer um equilíbrio 

entre, por um lado, o objetivo de flexibilização da prestação de serviços transfronteiras e, por 

outro lado, a proteção dos trabalhadores destacados e a garantia de condições concorrenciais 

equitativas entre as empresas estabelecidas localmente e no estrangeiro. 

A revisão específica proposta pela Comissão introduz alterações em três áreas principais: (1) a 

remuneração dos trabalhadores destacados, nomeadamente em situações de subcontratação; 

(2) as regras relativas aos trabalhadores temporários; e (3) o destacamento de longa duração. 

A presente revisão seria complementar da Diretiva de Execução de 2014, que visa combater a 

fraude e melhorar a cooperação administrativa entre as autoridades nacionais responsáveis 

pelo destacamento. 

II. Posição da relatora 

A relatora partilha do objetivo geral da proposta da Comissão e congratula-se com o facto de 

a Comissão reconhecer a necessidade de resolver determinados problemas fundamentais do 

atual quadro jurídico, através de uma revisão da Diretiva Destacamento de Trabalhadores e 

não apenas através de medidas de execução. 

A proposta da Comissão constitui um passo importante na direção certa. A relatora opina que 

a proposta oferece uma abordagem equilibrada e proporcionada, sem violar indevidamente o 

princípio da livre prestação de serviços no mercado interno. Neste contexto, a relatora 

considera que a base jurídica não deveria limitar-se aos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º, devendo ser 

alargada aos artigos 151.º e 153.º. Tal refletiria de forma mais adequada o objetivo desse 

instrumento, de assegurar um equilíbrio entre os objetivos de livre circulação de serviços e 

proteção dos trabalhadores. A relatora não apresentou alterações nesse sentido, porquanto 

seria mais adequado abordar esta questão na comissão competente. 

A relatora apresenta uma série de alterações para colmatar determinadas lacunas da proposta 

da Comissão. Estas incluem, nomeadamente: 

1. A duração do destacamento 

A relatora apoia a abordagem da Comissão de fixar um prazo após o qual devem ser aplicadas 

as condições da legislação laboral do Estado-Membro de acolhimento. No entanto, a relatora 

considera que o prazo proposto de 24 meses é demasiado longo e que pode produzir efeitos 

indesejados, tais como a diminuição do nível geral das remunerações em determinados 

setores.  

Para resolver a questão, a relatora sugere reduzir esse período para 6 meses, a contar do 

primeiro dia, a fim de evitar potenciais abusos. A duração média do destacamento, que é 

atualmente de 4 meses, seria assim refletida de forma mais adequada. A diretiva ficaria, 
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igualmente, alinhada pelas práticas existentes no que toca às regras aplicáveis em matéria de 

impostos sobre o rendimento.  

A relatora considera que é necessário mais trabalho para clarificar o considerando 8 e as 

respetiva consequências jurídicas no texto legislativo. 

 

2.  Remuneração 

A relatora não pode aceitar a proposta da Comissão no sentido de apresentar uma definição ao 

nível da UE de «remuneração», porquanto tal acarretaria o risco de não se ter em conta a 

ampla diversidade de abordagens nos Estados-Membros. Já no âmbito do atual quadro 

legislativo, os Estados-Membros vêm-se obrigados a proporcionar informações 

pormenorizadas sobre o significado e a estrutura da «remuneração» nas respetivas legislações 

e práticas. Essas informações têm de estar disponíveis num sítio web específico. A introdução 

de uma nova definição ao nível da UE conduziria a incerteza jurídica, tanto para os 

trabalhadores, como para as empresas, e se traduziria, provavelmente, numa série de 

processos em tribunal. Além do mais, esse aspeto levanta questões relativas à subsidiariedade, 

uma preocupação que foi igualmente expressa por vários Estados-Membros. 

Por conseguinte, a diretiva deveria clarificar, ao invés, que o Estado-Membro de acolhimento 

tem competência exclusiva para determinar os elementos constitutivos da remuneração, com 

base na legislação e na prática nacionais. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Tendo em conta a longa duração de 

certas missões de destacamento, é 

necessário estabelecer que, em caso de 

destacamento de duração superior a 24 

meses, o Estado-Membro de acolhimento é 

considerado como o país em que o trabalho 

é realizado. Em conformidade com o 

princípio do Regulamento Roma I, a lei do 

Estado-Membro de acolhimento será, por 

conseguinte, aplicável ao contrato de 

trabalho desses trabalhadores destacados se 

as partes não tiverem optado pela aplicação 

de outra lei. No caso de terem decidido 

escolher uma lei diferente, essa decisão não 

pode, porém, ter como consequência privar 

(8) Tendo em conta a longa duração de 

certas missões de destacamento, é 

necessário estabelecer que, em caso de 

destacamento de duração superior a seis 

meses, o Estado-Membro de acolhimento é 

considerado como o país em que o trabalho 

é realizado. Em conformidade com o 

princípio do Regulamento Roma I, a lei do 

Estado-Membro de acolhimento será, por 

conseguinte, aplicável ao contrato de 

trabalho desses trabalhadores destacados se 

as partes não tiverem optado pela aplicação 

de outra lei. No caso de terem decidido 

escolher uma lei diferente, essa decisão não 

pode, porém, ter como consequência privar 
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o trabalhador da proteção que lhe 

proporcionam as disposições não 

derrogáveis por acordo ao abrigo da lei do 

Estado-Membro de acolhimento. Estas 

disposições devem aplicar-se a partir do 

início da missão de destacamento sempre 

que a duração prevista seja superior a 24 

meses, e a partir do primeiro dia seguinte 

aos 24 meses quando a duração efetiva 

exceder esse período. Esta regra não afeta 

o direito de as empresas que destacam 

trabalhadores para o território de outro 

Estado-Membro invocarem a liberdade de 

prestação de serviços também nos casos 

em que o destacamento for superior a 24 

meses. O objetivo é simplesmente criar 

certeza jurídica na aplicação do 

Regulamento Roma I a uma situação 

específica, sem o alterar de qualquer 

forma. O trabalhador beneficiará, em 

especial, da proteção e das prestações 

previstas no Regulamento Roma I. 

o trabalhador da proteção que lhe 

proporcionam as disposições não 

derrogáveis por acordo ao abrigo da lei do 

Estado-Membro de acolhimento. Estas 

disposições devem aplicar-se a partir do 

início da missão de destacamento sempre 

que a duração prevista seja superior a seis 

meses, e a partir do primeiro dia seguinte 

aos seis meses quando a duração efetiva 

exceder esse período. Esta regra não afeta 

o direito de as empresas que destacam 

trabalhadores para o território de outro 

Estado-Membro invocarem a liberdade de 

prestação de serviços também nos casos 

em que o destacamento for superior a seis 

meses. O objetivo é simplesmente criar 

certeza jurídica na aplicação do 

Regulamento Roma I a uma situação 

específica, sem o alterar de qualquer 

forma. O trabalhador beneficiará, em 

especial, da proteção e das prestações 

previstas no Regulamento Roma I. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Em virtude da natureza fortemente 

móvel do trabalho nos transportes 

rodoviários internacionais, a aplicação da 

Diretiva relativa ao destacamento de 

trabalhadores suscita problemas e 

dificuldades jurídicos específicos 

(nomeadamente nos casos em que a 

ligação com o Estado-Membro em causa 

for insuficiente). Seria mais adequado 

que estes desafios fossem abordados no 

quadro de legislação setorial específica, 

juntamente com outras iniciativas da UE 

destinadas a melhorar o funcionamento 

do mercado interno dos transportes 

rodoviários. 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É da competência dos Estados-

Membros definir regras em matéria de 

remuneração, em conformidade com as 

respetivas legislações e práticas nacionais. 

No entanto, as regras nacionais em 

matéria de remuneração aplicadas aos 

trabalhadores destacados devem ser 

justificadas pela necessidade de os 

proteger e não devem restringir de forma 

desproporcionada a prestação 

transnacional de serviços. 

(12) É da competência exclusiva dos 

Estados-Membros definir regras em 

matéria de remuneração, em conformidade 

com as respetivas legislações e práticas 

nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto -1 (novo) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 1 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) Ao artigo 1.º, é aditado o seguinte 

número: 

 «4-A. A presente Diretiva não prejudica 

a capacidade dos Estados-Membros de 

aplicarem ou introduzirem leis, 

regulamentos ou disposições 

administrativa mais favoráveis aos 

trabalhadores, ou de permitirem ou 

promoverem o recurso a disposições de 

convenções coletivas que sejam mais 

favoráveis aos trabalhadores.» 

Or. en 
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Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 1 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 2.º-A – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Destacamento superior a 24 meses Destacamento superior a seis meses 

Or. en 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 1 

 Diretiva 96/71/CE 

Artigo 2-A – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Para efeitos do n.º 1, em caso de 

substituição de trabalhadores destacados 

que efetuem o mesmo trabalho no mesmo 

local, deve ser tida em consideração a 

duração acumulada dos períodos de 

destacamento dos trabalhadores em causa, 

no que respeita aos trabalhadores 

destacados por uma duração efetiva 

mínima de seis meses. 

2. Para efeitos do n.º 1, em caso de 

substituição de trabalhadores destacados 

que efetuem o mesmo trabalho no mesmo 

local, deve ser tida em consideração a 

duração acumulada dos períodos de 

destacamento dos trabalhadores em causa. 

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) 

 Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, por 

remuneração entende-se todos os 

elementos de remuneração tornados 

Para efeitos da presente diretiva, a 

remuneração é definida pela legislação 

e/ou pelas práticas nacionais do 
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obrigatórios por disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas, por 

convenções coletivas ou decisões arbitrais 

declaradas de aplicação geral e/ou, na 

falta de um sistema que permita declarar 

de aplicação geral convenções coletivas 

ou decisões arbitrais, por outras 

convenções coletivas ou decisões arbitrais 

na aceção do segundo parágrafo do n.º 8, 

no Estado-Membro em cujo território o 

trabalhador se encontra destacado. 

Estado-Membro em cujo território o 

trabalhador se encontra destacado. 

Or. en 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 2 – alínea d) 

 Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) É suprimido o número 9. Suprimido 

Or. en 

 

 

 

 

 


