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O Decreto-Lei n.º 101-E/2020, de 7 de dezembro transpõe para o 

ordenamento jurídico interno a Diretiva (UE) 2018/957 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 2018, relativa 

ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de 

serviços. 

 

O referido diploma legal veio alterar a Lei n.º 29/2017, de 30 de 

maio, é aplicável às situações de destacamento de trabalhadores em 

território português, bem como às situações de destacamento de 

trabalhadores para outro Estado-Membro por prestadores de 

serviços estabelecidos em Portugal e introduziu as seguintes 

alterações:  

 

 

1. Verificação de situações de destacamento 

 

● De modo a poder verificar-se a situação de trabalhador 

temporariamente destacado em território português, a autoridade 

competente passa, igualmente, a considerar os seguintes 

elementos:  

DESTACAMENTO DE 

TRABALHADORES NO 

ÂMBITO DE UMA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Decreto-Lei n.º 101-E/2020, 

de 7 de dezembro 
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◦ A existência e condições de alojamento, quando disponibilizadas 

pelo empregador; e 

◦ Os subsídios e abonos inerentes ao destacamento, presumindo-

se que estes são pagos a título de reembolso de despesas de 

viagem, de alimentação e de alojamento, quando não se 

determinem quais os elementos que são pagos a título de 

retribuição.  

 

● Caso a autoridade competente verifique que determinada 

empresa criou a impressão de que o enquadramento de um 

trabalhador pode ser considerado como destacamento, deve 

garantir que esse trabalhador não pode ficar sujeito a condições 

de trabalho menos favoráveis do que as aplicáveis aos 

trabalhadores destacados.   

 

 

2. Condições de trabalho de trabalhador destacado 

 

● O trabalhador destacado, atendendo à igualdade de tratamento, 

tem direito às condições de trabalho previstas na lei e em 

instrumentos de regulação coletiva que respeitem a: 

 

◦ Condições de alojamento, quando disponibilizadas pelo 

empregador;  

◦ Subsídios, abonos ou reembolsos destinados a cobrir 

exclusivamente as despesas de viagem, de alimentação e de 

alojamento efetuados por trabalhadores destacados que tenham 

de se deslocar de e para o seu local de trabalho habitual do 

destacamento ou que sejam enviados temporariamente para 

outro local de trabalho.  

 

● O trabalhador que preste atividade no território de outro Estado 

e que seja contratado por uma empresa estabelecida em Portugal 

tem direito às condições de trabalho enunciadas, se outra 

disposição mais favorável não for aplicada.  
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3. Trabalho temporário 

 

● Os trabalhadores destacados por empresas de trabalho 

temporário têm direito a todas as condições de trabalho aplicáveis 

aos trabalhadores temporários cedidos por empresas de trabalho 

temporário estabelecidas em Portugal, se outro regime mais 

favorável constante da lei ou contrato de trabalho não for 

aplicável.  

 

● Igualmente, as referidas condições de trabalho são também 

aplicáveis aos trabalhadores contratados por empresa de trabalho 

temporário estabelecida em Portugal que preste atividade noutro 

Estado-Membro, se outro regime mais favorável não for aplicável.  

 

● A empresa utilizadora deve informar a empresa de trabalho 

temporário das condições de trabalho aplicáveis, inclusivamente 

da retribuição.  

 

● Caso um trabalhador temporário tenha sido cedido a uma 

empresa utilizadora para execução de trabalho no âmbito da 

prestação transnacional de serviços num Estado diferente do 

destacamento, a empresa utilizadora deve informar a empresa de 

trabalho temporário antes do início do trabalho. Verificado o seu 

incumprimento, considera-se que o trabalhador cedido encontra-

se destacado no território do Estado onde executa o trabalho pela 

empresa de trabalho temporário com a qual tem uma relação de 

trabalho.  
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4. Destacamento de longa duração 

 

● Os trabalhadores destacados por período superior a 12 (doze) 

meses têm direito a todas as condições de trabalho previstas na lei 

e em instrumento de regulação coletiva de eficácia geral aplicável, 

independentemente da lei aplicável à relação de trabalho, salvo 

procedimentos, formalidades e condições de celebração e de 

cessação de contrato de trabalho, inclusive cláusulas de não 

concorrência, bem como no que se refere a regimes profissionais 

complementares de pensões.  

 

● As condições referidas são aplicáveis decorridos 18 (dezoito) meses 

de duração efetiva, mediante comunicação fundamentada à ACT, da 

qual conste a indicação dos motivos que levaram ao prolongamento 

do destacamento.  

 

● Caso a duração previsível do destacamento seja inferior a 12 (doze) 

meses, a comunicação à ACT deve ser efetuada com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao termo desse período.  

 

● Nas situações em que o trabalhador destacado seja substituído por 

outro trabalhador destacado, para efeitos do apuramento da duração 

do destacamento, considera-se a duração acumulada dos períodos 

de destacamento de todos esses trabalhadores, desde que para o 

exercício da mesma tarefa no mesmo local. 

 

 

5. Obrigações do prestador de serviços  

 

● De forma a garantir o controlo do cumprimento das obrigações 

relativas ao destacamento de trabalhadores em território português, 

além das obrigações que o prestador de serviços teria de cumprir no 

que concerne aos recibos de retribuição, o prestador de serviços 

passa agora a estar obrigado a conservar cópia dos mesmos, 

contendo a discriminação dos seus elementos constitutivos, incluindo 
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os subsídios, abonos e reembolsos de despesas inerentes ao 

destacamento.  

 

6. Disposição transitória 

 

● O estabelecido no presente diploma é igualmente aplicável ao setor 

do transporte rodoviário a partir da entrada em vigor na ordem 

jurídica interna do diploma que efetue a transposição do ato 

legislativo europeu que altere a Diretiva 2006/22/CE e que 

estabeleça regras específicas no que se refere às Diretivas 96/71/CE 

e 2014/67/EU.  

 

 

O Decreto-Lei n.º 101-E/2020, de 7 de Dezembro entrou em 

vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral do DL n.º 

101-E/2020, de 7 de dezembro, não constituindo o mesmo aconselhamento 

jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rui Esperança            Ana Gradim 
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