
 

 

N/Ref. 101/13                                           Angra do Heroísmo, Outubro de 2013 

 

Assunto: Registo dos tempos de trabalho dos trabalhadores afetos à exploração de veículos 

automóveis.  

 

 

Caro Associado, 

 

Conheça o modo como regular a forma de registo dos tempos de trabalho dos motoristas e 

restantes trabalhadores cujo principal local de trabalho seja o veículo.  

 

A publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2013/A, de 21 de Outubro, define a 

forma de registo de tempos de trabalho e as condições de publicidade de horário de trabalho 

dos trabalhadores afetos à exploração de veículos automóveis que circulem exclusivamente na 

Região Autónoma dos Açores. O diploma aplica-se àqueles que estão sujeitos à utilização de 

aparelho de controlo dos tempos de condução, pausas e períodos de repouso mas também 

regula as condições de publicidade dos horários de trabalho dos trabalhadores afetos à 

exploração de veículos automóveis, propriedade de empresas de transportes ou privativos de 

outras entidades e que circulem exclusivamente na Região. 

 

Entende-se por trabalhador afeto à exploração de veículo automóvel, o trabalhador cujo 

principal local de trabalho seja o veículo e para o qual a sua utilização seja indispensável, e não 

meramente acessória, ao exercício da atividade contratada ou exercida, como é o caso dos 

motoristas. O presente diploma abrange os trabalhadores por conta de outrem e os 

trabalhadores independentes sujeitos a regime de duração de tempos de trabalho. 

 

O Decreto Legislativo Regional n.º 20/2013/A, de 21 de Outubro, vem considerar que a forma 

de registo dos tempos de trabalho prevista no art. 202.º do Código do Trabalho, é também 

adequada para os registos dos tempos de trabalho dos trabalhadores dependentes e 

independentes, afetos à exploração de veículos automóveis que circulem exclusivamente no 

território da Região, abrangendo tanto os horários fixos como os chamados horários móveis. 

 

Assim, conforme o art. 202.º do Código do Trabalho, o empregador deverá: 



 

 

  Manter o registo dos tempos de trabalho, incluindo dos trabalhadores isentos de 

horário de trabalho, em local acessível e de forma que permita a sua consulta 

imediata; 

  O registo deverá conter a indicação das horas de início e termo do tempo de 

trabalho, assim como as interrupções ou intervalos que nele se compreendam, de 

forma a permitir apurar o número de horas de trabalho prestadas por cada 

trabalhador, por dia e por semana; 

  Assegurar que o trabalhador vise o registo imediatamente após o seu regresso à 

empresa, ou envie o mesmo devidamente visado, de forma a que a empresa disponha 

do registo devidamente visado no prazo de 15 dias a contar da prestação; 

  Manter o registo dos tempos de trabalho, durante 5 anos. 

 

Quanto à publicidade dos horários de trabalho dos trabalhadores, quer prevejam horas de 

início fixas quer variáveis, é feita através de mapa de horário de trabalho, com os elementos 

abaixo referenciados, o qual deve ser afixado no estabelecimento e estar disponível em cada 

veículo ao qual o trabalhador esteja afeto. 

 

Os elementos que têm de constar no mapa de horário de trabalho, são os seguintes: 

a) Firma ou denominação do empregador; 

b) Atividade exercida; 

c) Sede e local de trabalho dos trabalhadores a que o horário respeita; 

d) Início e termo do período de funcionamento e, se houver, dia de encerramento ou 

suspensão de funcionamento da empresa ou estabelecimento; 

e) Horas de início e termo dos períodos normais de trabalho, com indicação de intervalos 

de descanso; 

f) Dia de descanso semanal obrigatório e descanso semanal complementar, se este 

existir; 

g) Instrumento de Regulamentação Coletiva de trabalho aplicável, se houver; 

h) Regime resultante de acordo que institua horário de trabalho em regime de 

adaptabilidade, se houver. 

 



 

 

Nas situações em que os elementos acima mencionados não sejam comuns a todos os 

trabalhadores, o mapa de horário de trabalho deve conter a identificação dos trabalhadores 

cujo regime seja diferente do estabelecido para os restantes. 

 

Sempre que o horário de trabalho inclua turnos, o mapa deve, ainda, indicar o número de 

turnos, bem como a escala de rotação, caso exista. 

 

Se existir, a composição dos turnos de acordo com a respetiva escala é registada em livro 

próprio ou em suporte informático e faz parte integrante do mapa de horário de trabalho. 

 

Constitui contraordenação a violação ao disposto no presente diploma, sendo aplicável o 

regime contraordenacional previsto no Código do Trabalho. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 2222  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1382609532.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  


