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EU POST-LAB 

A CNCE, no seu compromisso internacional, coordenou, até ao 
momento, dois projetos europeus. Os projetos têm como objetivo 
desenvolver formas de cooperação entre os órgãos paritários da 
área da construção civil, a fim de permitir o livre intercâmbio de 
informação e a partilha de boas práticas administrativas. No total, 
envolvem uma rede constituída por 10 parceiros europeus e a 
Turquia.

O projecto EU Post-Lab visa apoiar a cooperação administrativa 
e o intercâmbio de informações ao nível transnacional entre fundos 
sociais paritários do setor da construção civil e abrir o caminho 
para uma expansão gradual da partilha de informação.

A pesquisa de terreno realizada no âmbito do projeto EU Post-Lab 
contemplou a análise de bases de dados nacionais com relevância 
para a Diretiva dos Trabalhadores Destacados em todos os países 
abrangidos, os seus conteúdos e características, e em que medida 
refletem as reais condições de emprego e permitem identificar 
abusos e evasão da lei. 

Na segunda fase, os parceiros definiram um protótipo de base 
de dados para permitir a partilha transnacional de informação 
entre os fundos sociais paritários encarregues de intermediar os 
elementos salariais no setor da construção civil.

A CNCE, graças a uma experiência de dez anos de acordos 
bilaterais com os órgãos paritários da Alemanha, França e Áustria, 
estudou uma forma de partilha da informação básica sobre o 
destacamento regular de trabalhadores mais fluida e simplificada, 
garantindo a livre circulação de empresas e trabalhadores nos 4 
países da UE. Passará pela articulação entre módulos web que 
permita aos empregadores solicitar facilmente a autorização para 
destacar trabalhadores para o estrangeiro.

Esta ferramenta será partilhada com os parceiros deste projeto 
para disseminarem o conhecimento de boas experiências, 
envolvendo-os na partilha de informação.

O DESTACAMENTO DE TRABALHADORES NA 
EUROPA: UM PROJETO DA CNCE

A 20 de setembro de 2018, realizou-se em Roma a Conferência Final 
do projeto EU Post-Lab - Enhancing administrative cooperation 
and access to information, que contou, entre os parceiros, com a 
liderança da CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse 
Edili. Este projeto conclui o segundo compromisso europeu da CNCE, 
que já publicou os resultados do projeto PostLab - Developing 
experiences of administrative cooperation in the framework 
of the posting of workers sobre boas práticas administrativas 
desenvolvidas em 4 países parceiros durante o estudo.

A CNCE concluiu, assim, dois projetos europeus nos quais assumiu 
o papel de líder de uma rede de parceiros de 11 países, graças à 
sua experiência com acordos bilaterais com os órgãos cossignatários 
da Alemanha (SOKA-BAU), França (UCF) e Áustria (BUAK). Estes 
acordos têm-se revelado da maior utilidade, de entre as boas práticas 
analisadas, visto que salvaguardam o trabalhador, o qual não vê 
negada ou fragmentada uma parte importante da sua contribuição, 
e evitam que empresas exacerbem a burocracia ou a requisição do 
pagamento de uma “dupla tributação”.

O projeto EU Post-Lab apoia a cooperação administrativa e o 
intercâmbio de informação ao nível transnacional entre os fundos 
sociais do setor da construção civil e abre caminho para uma 
expansão gradual das informações partilhadas e das entidades 
envolvidas graças à participação ativa dos 10 parceiros europeus e 
da Turquia que estão associados ao projeto.

A metodologia de investigação combina análise, trabalho de terreno 
e workshops para identificar a forma como dados administrativos e 
práticas de inspeção são capazes de lidar com abusos e evasão das 
diretivas relacionadas com trabalhadores destacados e para definir 
um protótipo de uma base de dados para partilhar as informações 
necessárias à cooperação administrativa.

De uma forma detalhada, a análise documental muniu a parceria 
de uma base de conhecimento sobre o tipo e a extensão da 
informação disponível ao nível nacional e sobre as bases de 
dados transnacionais existentes, as regras relacionadas com o 
salário mínimo e as evidências de situações de fraude. A pesquisa 
partiu da revisão de literatura científica e de documentos ou 
comunicações de entidades (públicas e privadas) que descrevem 
as características das suas bases de dados administrativas.

O trabalho de terreno foi realizado com base na aplicação de 
um inquérito online a trabalhadores, questionando-os acerca do 
seu entendimento dos salários de trabalhadores da construção 
civil (oficiais ou não oficiais), e entrevistas qualitativas que 
procuravam indicar a forma como as bases de dados e as 
inspeções abordam a prevenção ou a luta contra o abuso e a 
evasão da Diretiva relacionada com trabalhadores destacados.

O inquérito online tornou possível a comparação dos resultados, 
tendo em conta as diferentes estruturas salariais e condições de 
trabalho aplicáveis em cada país.

A CNCE desenvolveu um modelo para uma partilha mais fluida e 
simplificada de informações básicas referentes ao destacamento 
regular de trabalhadores, garantindo a livre circulação de 
empresas e trabalhadores nos 4 Estados-Membros.

A base de dados do EU Post-Lab será estruturada em formulários 
web que permitirão aos empregadores solicitar com facilidade 
autorizações para enviar trabalhadores para o estrangeiro. Esta 
ferramenta será transferida para todos os parceiros do projeto, a 
fim de alargar progressivamente as boas práticas desenvolvidas 
em vários países, envolvendo-os na partilha de informação.


