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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 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 

(8) O destacamento é por natureza 

temporário e o trabalhador destacado 

regressa habitualmente ao país de origem 

após a conclusão do trabalho para o qual 

foi destacado. No entanto, tendo em conta 

a longa duração de certos destacamentos, e 

reconhecendo a ligação entre o mercado 

de trabalho do país de acolhimento e os 

trabalhadores destacados por períodos tão 

longos, é necessário estabelecer que, em 

caso de destacamento de duração superior 

a 24 meses, os países de acolhimento 

deverão assegurar que as empresas que 

destacam trabalhadores para o seu 

território garantem um conjunto de 

condições suplementares 

obrigatoriamente aplicáveis aos 

trabalhadores no Estado-Membro em que 

o trabalho é realizado. 
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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 

 

 


