
Transporte de 
Trabalhadores 
Agrícolas e 
Medidas COVID-19



Objetivos

 Sensibilização para as boas práticas no 
atual contexto COVID – 19;

 Informação sobre as obrigações aquando 
do transporte de trabalhadores agrícolas;

 Sensibilização sobre acidentes com 
máquinas agrícolas;

 Intenção de atuação da Guarda Nacional 
Republicana.



Transporte de trabalhadores 
agrícolas



Transporte de trabalhadores agrícolas

Decreto-Lei nº 221/2004 de 18-11-2004
Artigo 2.º - Transporte particular de trabalhadores agrícolas

É permitida a título excecional a realização de transportes particulares de trabalhadores 
agrícolas nos veículos referidos no artigo anterior (nas caixas de carga dos reboques, semirreboques e 

veículos de mercadorias de caixa aberta afetos a essa atividade), nas seguintes condições:

a) O percurso não pode ultrapassar um raio de 30 km em relação ao local de trabalho, o 
qual deverá ser confirmado pela junta de freguesia da área;

b) A circulação dos veículos faz-se prioritariamente nas estradas regionais, municipais e 
caminhos, sem prejuízo de quando não exista alternativa poder ser utilizada a rede nacional 
complementar, não sendo, contudo, em caso algum, permitida a circulação nos itinerários 
principais e nas autoestradas;
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c) Os veículos de mercadorias não podem exceder a velocidade de 50 km/h e os 
reboques agrícolas de 20 km/h;

d) O número máximo de pessoas transportadas nos automóveis com peso bruto igual 
ou inferior a 3500 kg e de conjuntos trator agrícola-reboque/semirreboque com peso bruto de 
conjunto até 6000 kg é de 9, incluindo o condutor, sendo, no caso dos veículos e dos conjuntos 
com pesos brutos superiores aos indicados, de 20, incluindo o condutor;

e) Os passageiros transportados devem ser protegidos por seguro de acidentes de 
trabalho;

f) O transporte de pessoas, no âmbito do presente diploma, em conjunto no mesmo 
veículo com equipamentos e utensílios não é permitido sem que estejam devidamente 
separados.
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Portaria n.º 930/2005

1.º O transporte particular de trabalhadores agrícolas só pode ser efetuado nas caixas 
de carga, não basculantes, pertencentes a veículos de mercadorias ou a reboques e 
semirreboques cujos respetivos certificados de matrícula os identifiquem como pertencentes ao 
tipo agrícola.

2.º É proibido o transporte de trabalhadores em pé.

3.º Os bancos destinados a este transporte devem possuir estrutura robusta, isolada 
ou contínua, e estarem fixados de forma adequada e direta ao estrado da caixa da carga.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020

Artigo 5.ºA

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares 

Os veículos particulares com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular, 
salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua 
capacidade, devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 
13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Ou seja:
 Veículos de 9 lugares podem transportar 6 ocupantes;
 Veículos de 20 lugares podem transportar 14 ocupantes.
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Punições

Excesso de Lotação: 

 Contraordenação Leve, no valor de 60€ a 300€ por cada passageiro em excesso; 

Não uso de viseira ou máscara:

 Contraordenação, no valor de 100€ a 500€ no caso de pessoas singulares, e de 1000€ a 
5000€ no caso de pessoas coletivas.



Acidentes com máquinas 
agrícolas



Acidentes com máquinas agrícolas

2018 58 Mortos                       

2019 57 Mortos
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Principais causas:

Referentes à condução

 Fadiga / sono;

 Stress;

 Álcool;

 Uso de Telemóvel;

 Excesso de confiança.

Referentes ao veículo

 Deficiente manutenção;

 Inexistência / não utilização de Estruturas 
de Proteção Anti Capotamento (EPAC);

 Não utilização de cinto de segurança.



Intenção da 
Guarda Nacional Republicana



A Guarda Nacional Republicana pretende:

 Trabalhar de forma preventiva e pró-ativa no apoio à população em 
geral e, neste caso específico, aos produtores e trabalhadores 
agrícolas;

 Reforçar o patrulhamento e fiscalização;

 Garantir a segurança da população ao nível Criminal, Rodoviário e de 
Saúde Pública.



Cabo César Ferreira

Secção de Prevenção 
Criminal e Policiamento 
Comunitário de Caldas da 
Rainha (SPC)

Tlm: 961192342
Email: ct.lra.dclr.npe@gnr.pt


