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Circular n.º 56/2021 Contrato de Transporte Rodoviário Nacional de Mercadorias.  
Alteração e Aditamentos ao Decreto-Lei n.º 239/2003, de 4/10   

 

 Talvez não saiba, --- nem daí vem mal ao mundo ---, que no 

ordenamento jurídico nacional vigora, ainda, --- embora muito mutilado… ---, um CÓDIGO 

COMERCIAL, aprovado por uma Carta de Lei, de 28 Junho de… 1888, do Senhor D. Luís, rei 

de Portugal… 

Nesse Código, e porque a carroça já tinha sido inventada ao tempo do 

Ramsés I, existe um capítulo/título que trata do: “TRANSPORTE”! Ora,  

Lá pelas tantas, mais concretamente a 4 Outubro de 2003, mais de… 

2000 anos na era Cristã, vai daí, em Portugal, foi publicado o DECRETO-LEI N.º 239/2003, 

que veio estabelecer 

“ (…) o regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias 

(…)” 

agora, depois de um diploma, o DECRETO-LEI N.º 57/2021, de 13 Julho, também tratando 

do regime jurídico 

“ (…) de mercadorias e das operações de carga e descarga de mercadorias realizadas em 

território nacional”.  

Ou seja, este Dec.-Lei n.º 57/2021, veio alterar o artigo 1, do Dec.-Lei 

n.º 239/2003; e, acrescentar (aditar) e acrescentar 9 artigos, --- artigos 23-A a 23-I, que 

passaram a constituir um novo CAPÍTULO, o IV, com o título: 

“Das operações de carga e descarga” 

Portanto, se tem secção própria de transporte ou utiliza/contrata o 

transporte rodoviário de mercadorias, nacional, interessa-lhe as alterações e aditamentos 

agora feitos ao Dec.-Lei n.º 239/2003. 

Facilitando, este Decreto-Lei foi agora republicado, incluindo já as 

novidades, deste mês de Julho 2021, no 

Diário da República, 1.ª Série, n.º 134, de 13 Julho 2021, Fh. 82 a 93. 

Claro, todo o diploma lhe interessa, mas em especial, agora, à nova regulamentação das 

“Operações de carga e descarga”, os tais arts. 23-A a 23-I, que vem a Fh. 88 a 92.  

Para cumprir a informação sobre esta novidade jurídica, em matérias 

de transportes, parece-nos que o melhor é apresentar, um a um, os novos artigos. Assim:  

 ARTIGO 23-A – título: “Tempo de Espera”. Resumindo, o n.º 2, vem dizer: 
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“2 — O tempo máximo de espera estabelecido para realizar cada operação de carga e 

de descarga da mercadoria, que inclui o tempo de espera inicial e o tempo de espera 

final, é de duas horas, (…)” 

estando definido nas 2 alíneas do n.º 1, o que sejam estes 2 períodos: inicial e final. Interessa 

ainda o n.º 4, que diz: 

“4 — O tempo de espera não inclui o tempo necessário à operação de carga e descarga, 

salvo se contratualizado em sentido diferente entre as partes”. 

Repare, que o n.º 5, deste artigo, trata do “agendamento” das cargas e descargas, com: 

“a) 24 horas de antecedência, para o transporte nacional, (…);  

b) 48 horas de antecedência, para o transporte entre Portugal e Espanha, (…); e,  

c) 72 horas para os restantes transportes internacionais”. 

 ARTIGO 23-B – título: “Responsabilidade pelo tempo de espera”. Interessa, em especial 

o n.º 4: 

“4 — Quando o tempo de espera de duas horas seja ultrapassado por motivo 

respeitante ao expedidor ou ao destinatário, o transportador tem direito a uma 

indemnização a cargo do responsável pelo incumprimento, pelo tempo de paralisação 

do veículo que não inclui as duas horas do tempo de espera, (…)”. 

sendo de referir que, a final, em ANEXO, vem uma Tabela de valores, por cada hora ou 

fracção. E, se a demora na entrega do transportador for superior a 10 horas, é o n.º 7, que 

regula a indemnização a pagar por este. 

O pedido de indemnização prescreve no prazo de um ano, --- n.º 9.  

 ARTIGO 23-C – título: “Cargas e descargas”. Pelo título se percebe a importância deste 

artigo. O princípio geral vem logo no n.º 1: 

“1 — As operações de carga e de descarga de mercadorias devem ser realizadas pelo 

expedidor ou pelo destinatário da mercadoria, consoante se trate de carga ou descarga, 

respetivamente, (…)”. 

e, aqui interessa-nos a referência aos trabalhadores. Assim, no  

 n.º 2, tem este princípio: “(…) o expedidor ou o destinatário da mercadoria, 

consoante o caso, devem recorrer a trabalhador, que não motorista, qualificado e 

com formação para o efeito”. 

 n.º 3, no caso de operação de carga ou de descarga ser da responsabilidade do 

transportador, por força de disposição contratual expressa, deve recorrer a 

trabalhador que não motorista, qualificado e com formação para o efeito”. Mas,  
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atenção, o CCT pode atribuir a função ao motorista, --- ver o n.º 4.  

Importante ainda os n.º 7 e n.º 8, sobre a disponibilidade de meios.  

 ARTIGO 23-D – título: “Cargas e Descargas de matérias perigosas”. 

 ARTIGO 23-E – título: “Condições dos motoristas durante o tempo de espera”. Visa 

sobretudo a obrigação de assegurar “…condições que respeitem a sua segurança e a sua 

saúde”, em princípio pelo empregador.  

 ARTIGO 23-F – título: “Fiscalização”. A cargo do IMT-IP (Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes); e, da ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho), sem prejuízo da 

actividade fiscalizadora atribuída a outras entidades.  

 ARTIGO 23-G – título: “Contraordenações”. Claro, não podiam faltas. São, 

maioritariamente, contraordenações muito graves, portanto, de valores que podem 

atingir valores elevados: 15.000€! 

 ARTIGO 23-H – título: “Processamento das contraordenações”. Compete ao IMT,IP.; e, 

no que respeita a contraordenações laborais, segue o regime próprio da Lei n.º 

107/2009, de 14 Setembro”.  

 ARTIGO 23-I – título: “Produto das coimas”. Não interessa. 

Lembramos ainda que: 

O ARTIGO 24 determina que o direito a indemnização por danos 

decorrentes de responsabilidade do transportador prescreve no prazo de um ano, --- n.º 1. 

Que tal prazo conta-se a partir da entrega da mercadoria ao destinatário ou da sua 

devolução ao expedidor; e, no caso de perda total, no 30.º dia posterior à aceitação da 

mercadoria pelo Transportador.  

O ARTIGO 26 revogou todo o capítulo/título do Código Comercial, 

sobre os “Transportes”.  

Estas “novidades” entram em vigor a partir do dia 12 Setembro 2021.    

     


