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Comissão das Petições
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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 883/2011, apresentada por Motoristas da Patinter, de nacionalidade 
portuguesa, em nome de «Motoristas da Patinter», sobre alegadas irregularidades 
cometidas contra motoristas de transporte de mercadorias por parte dos respetivos 
empregadores

1. Síntese da petição

«Motoristas da Patinter» é o nome de um grupo de motoristas de transportes rodoviários que 
desejam permanecer anónimos. Estes queixam-se do seu empregador, «Patinter Portuguesa de 
Automóveis Transportadora S.A.», sediado em Mangualde, Portugal, afirmando que foram 
forçados a fornecer serviços de transporte em Portugal e no estrangeiro para a dita empresa 
sem que as necessárias condições da legislação europeia fossem respeitadas, principalmente 
no que diz respeito aos tempos de repouso e ao pagamento a que afirmam ter direito. Este 
grupo sustenta que teme represálias do empregador (por exemplo, sob a forma de 
despedimento), o que explica o facto de não ter levado o caso aos tribunais nacionais. O grupo 
pede a ajuda das instituições da União Europeia.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 5 de dezembro de 2011. A comissão foi instada a prestar 
informações (artigo 202.º, n.º 6, do Regimento).
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3. Resposta da comissão, recebida em 30 de abril de 2013

Observações da comissão

O Regulamento (CE) n.º 561/20061 estabelece as regras para o tempo de condução, pausas e 
períodos de repouso de motoristas profissionais com o objetivo de harmonizar as condições de 
concorrência, melhorar as condições laborais e a segurança rodoviária. Além disso, a Diretiva 
2002/15/CE2 estabelece os requisitos mínimos relativos à organização do tempo de trabalho 
das pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviário. 
O artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 561/2006 proíbe a remuneração dos motoristas 
com base no desempenho, em função das distâncias percorridas e/ou do volume das 
mercadorias transportadas, se essa remuneração for de natureza tal que comprometa a 
segurança rodoviária e/ou favoreça a violação do dito regulamento. As autoridades nacionais 
estão obrigadas a assegurar que estas regras sejam respeitadas por todos os motoristas e 
empresas de transportes em causa. 
Os peticionários sustentam que a empresa oferece um complemento salarial de 0,06 euros por 
quilómetro percorrido. As autoridades nacionais portuguesas responsáveis pela execução têm 
a obrigação de levar a cabo ações de fiscalização exaustivas nas instalações da empresa, de 
forma a verificar se esta age em conformidade com as regras pertinentes da UE. Se, durante 
estas ações  de fiscalização, as autoridades responsáveis pela execução detetarem 
irregularidades e/ou provas de uma remuneração baseada no número de quilómetros 
percorrido que coloque em risco a segurança rodoviária, estas devem aplicar uma sanção de 
acordo com o estabelecido no regime nacional de sanções nos termos do artigo 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 561/2006. Note-se que a violação do artigo 10.º do Regulamento é 
considerada uma infração muito grave de acordo com a Diretiva 2009/5/CE3 da Comissão.
Os peticionários criticam igualmente os padrões de trabalho da empresa, bem como as 
condições de remuneração. Alegadamente, este regime faz com que passem dois ou mais fins 
de semana consecutivos, bem como feriados nacionais, no estrangeiro, relativamente aos 
quais não recebem remuneração, folgas, ou subsídio de alimentação. 
Embora o Regulamento (CE) n.º 561/2006 determine um período de repouso semanal regular 
de, pelo menos, 45 horas a cada duas semanas, o local de repouso do motorista não é 
especificado. O artigo 8.º deste Regulamento estipula que, caso o motorista assim o deseje, o 
repouso diário e o repouso semanal reduzido fora do local de afetação podem ser gozados no 
veículo, desde que este esteja equipado com instalações de dormida adequadas e não se 
encontre em andamento. O facto de o repouso semanal regular não ser abrangido por esta 
disposição implica que este repouso semanal regular não deve ter lugar no veículo.  
                                               
1 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 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 (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1).
2 Diretiva 2002/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2002, relativa à organização 
do tempo de trabalho das pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviário (JO L 80 de 
23.3.2002, p. 35).
3 Diretiva 2009/5/CE da Comissão, de 30 de janeiro de 2009, que altera o Anexo III da Diretiva 2006/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a exigências mínimas no que respeita à execução dos Regulamentos 
(CEE) n.º 3820/85 e (CEE) n.º 3821/85 do Conselho, quanto às disposições sociais no domínio das atividades de 
transporte rodoviário (JO L 29 de 31.1.2009, p. 45).
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A Diretiva 2002/15/CE especifica no artigo 4.º que o tempo de trabalho dos trabalhadores 
móveis não pode exceder uma média de 48 horas por semana num período de 4 meses. O
artigo 3.º, n.º 1, acrescenta que o «tempo de trabalho» inclui qualquer período durante o qual 
o trabalhador «não pode dispor livremente do seu tempo, sendo-lhe exigida a presença no 
posto de trabalho, pronto para retomar o trabalho normal, desempenhando certas tarefas 
associadas ao serviço (...) ou de acordo com as condições gerais negociadas entre os 
parceiros sociais e/ou previstas pela legislação dos Estados-Membros». No entanto, de 
acordo com o artigo 3.º, alínea a, os períodos de pausa, repouso e disponibilidade (sem 
prejuízo da legislação nacional ou de acordos entre os parceiros sociais) serão excluídos do 
tempo de trabalho. 

O artigo 7.º da Diretiva 2002/15/CE também requer que os Estados-Membros garantam que 
os motoristas sejam compensados pelo trabalho noturno de acordo com as disposições 
legislativas nacionais ou as convenções coletivas, na condição de essa compensação não ser 
de molde a colocar em perigo a segurança rodoviária. No entanto, esta diretiva não contempla 
os períodos mínimos diários ou semanais de repouso, que são abrangidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006. 

De acordo com o artigo 153.º do TFUE, as remunerações não se enquadram no âmbito da 
legislação laboral da UE, e, como tal, qualquer decisão nesta matéria compete a cada 
Estado-Membro da UE.
Além disso, no domínio da saúde e segurança dos trabalhadores no trabalho, ao nível da UE, a 
Diretiva-quadro 89/391/CEE1, que constitui a principal legislação neste domínio, estabelece 
os princípios gerais que dizem respeito à prevenção de riscos profissionais, à proteção da 
saúde e da segurança, à eliminação de fatores de risco e de acidente, e à informação, consulta 
e formação de trabalhadores. Esta diretiva exige que o empregador avalie todos os riscos 
relacionados com a saúde e a segurança dos trabalhadores, implemente medidas de prevenção 
e proporcione uma proteção adequada. Por conseguinte, as medidas a tomar decorrerão da 
avaliação do risco específico de cada situação. Esta diretiva aplica-se a todos os setores de 
atividade.

Conclusão
Todos os Estados-Membros da UE têm de garantir que as respetivas leis nacionais protejam 
os direitos estabelecidos pelas diretivas da UE supramencionadas no domínio do tempo de 
trabalho e da proteção da saúde e da segurança no trabalho. Os peticionários devem contactar 
as autoridades nacionais competentes nestas matérias se considerarem que o empregador viola 
as regras de proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Estas autoridades estão na 
melhor posição para investigar o caso, tendo em consideração o contexto factual específico e 
a legislação nacional pertinente. 

                                               
1 Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de  junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho, JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.


