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INTRODUÇÃO

O projeto EU Post Lab, cofinanciado pela Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão 
Europeia, visa apoiar a cooperação administrativa e partilha de informação ao nível transnacional em matéria 
de destacamento de trabalhadores no setor da construção civil.

O projeto resulta das conclusões do projeto Post-Lab, que avaliou um conjunto de práticas capazes de facilitar 
o cumprimento das normas relacionadas com o destacamento de trabalhadores, bem como para a deteção 
de fraude. Os resultados do Post-Lab, que propõe formas de melhorar a cooperação e a partilha de informação 
em matéria de destacamento de trabalhadores no setor da construção civil, são detalhados nas Diretrizes e no 
Relatório Final que a ele dizem respeito 1.

O projeto EU Post Lab foca-se no papel desempenhado por dados administrativos na identificação de fraude 
no contexto do destacamento de trabalhadores e contempla a criação de um protótipo de base de dados para 
a partilha estratégica de dados ao nível transnacional.

Para este fim, o projeto reúne uma rede de stakeholders interessadas de 10 Estados-Membros da UE.

Tendo decorrido entre outubro de 2016 e setembro de 2018, as suas atividades principais podem resumir-se 
da seguinte forma:

• durante as fases iniciais, os parceiros do projeto empreendem atividades de pesquisa documental e 
de terreno para analisar bases de dados nacionais existentes e de relevância para a Diretiva 96/71/
CE (relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços) e a Diretiva 
2014/67/UE (Diretiva de Execução) em todos os países abrangidos, os seus conteúdos e características, 
as autoridades que as gerem (órgãos de monitorização e execução ou outras autoridades), e em que 
medida estas refletem as reais condições de trabalho, bem como a sua capacidade de identificação de 
abusos e evasão relativamente às diretivas acima mencionadas;

• seguidamente, os parceiros definem e implementam um protótipo de base de dados para permitir 
a partilha digital de informação entre autoridades relevantes e os stakeholders, com um foco 
em fundos setoriais do setor da construção civil. De facto, em muitos países da UE, estes fundos 
intermedeiam componentes salariais a serem ajustados de acordo com as disposições aplicáveis do 
país de acolhimento, tais como o pagamento de férias. A base de dados será construída de forma a 
permitir a partilha de informação-chave no domínio do destacamento de trabalhadores, tais como: o 
estabelecimento da empresa que destaca os trabalhadores no país de origem; a existência de relação 
de trabalho com o trabalhador destacado no país de origem; e o pagamento regular dos componentes 
salariais intermediados pelos fundos relevantes. Estará associada a módulos web a fim de permitir aos 
empregadores declararem facilmente o destacamento de trabalhadores associando-os aos fundos 
relevantes, bem como a fontes de informação sobre os termos e condições de emprego nos países 
abrangidos. A criação desta ferramenta beneficia da informação produzida por pesquisa documental 
e de terreno, incorporando funcionalidades de experiências de partilha de informação existentes e 
oferecendo um cenário das autoridades possivelmente interessadas em partilhar informação; e

• numa fase final, os parceiros do projeto elaboram e disseminam – em todas as línguas do projeto 
– um Relatório Final, ilustrando os principais resultados e os benefícios esperados do projeto e 
sugerindo formas de melhorar a cooperação administrativa transnacional, assim como um conjunto 
de recomendações, explicando como melhor tirar partido da base de dados e que medidas adicionais 
de cooperação, monitorização e execução poderiam sustentar o objetivo de evitar a implementação 
incorreta da Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores ou a evasão à mesma, ao mesmo 
tempo facilitando o destacamento de trabalhadores.

1.  Consultar:  http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/post-lab .
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1. RECOMENDAÇÕES PARA O MELHORAMENTO DA  
        COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA E DO ACESSO  
        À INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO DESTACAMENTO DE  
        TRABALHADORES  

Como parte integrante da análise das condições de trabalho de trabalhadores destacados, das formas 
de trabalho não-declarado, de irregularidades que afetam os trabalhadores destacados e, em particular, 
das características das bases de dados relevantes, a parceria elaborou um conjunto de recomendações 
destinadas ao setor da construção civil, mas, em grande medida, também aplicáveis a outros setores de 
atividade.

A comparação de práticas existentes de utilização de dados administrativos, os seus pontos fortes e fracos, e 
os desafios enfrentados no domínio da execução das disposições relacionadas com os termos e condições 
de emprego aplicáveis e com as disposições de segurança social foram os principais pontos de partida para 
a análise.

As recomendações visam a atividade dos órgãos de inspeção, apurando a forma como e em que medida 
os dados administrativos podem facilitar as suas tarefas, e a forma como os decisores políticos e parceiros 
sociais podem ajudar a alcançar uma melhor conformidade das regras relativas ao destacamento.

Com o objetivo de facilitar a sua leitura, as recomendações encontram-se divididas em três vertentes 
centrais, cada uma delas abrangendo ações possíveis a partir de pontos de vista diferentes.

O relatório é concluído com um exemplo concreto de como a digitalização da partilha de dados pode 
facilitar o cumprimento das regras relativas ao destacamento de trabalhadores, quer tirando partido do 
melhoramento e da simplificação das atividades de monitorização, quer através da redução dos encargos 
administrativos para os empregadores

 
Facilitar o acesso à informação e o fluxo de informação

• Acréscimo da consciencialização sobre direitos e deveres relacionados com o destacamento

A investigação realizada, particularmente as entrevistas qualitativas a especialistas e o inquérito on-line, 
mostrou que muito deve ser feito para que os trabalhadores destacados tenham uma maior consciência 
dos seus direitos. No inquérito on-line, quando inquiridos acerca do tempo de trabalho padrão no país de 
acolhimento, apenas 41,2% dos trabalhadores destacados deu a resposta correta, tendo 39, 8% declarado 
não saberem qual é o valor e 19% ter dado uma resposta errada. De forma similar, 18,5% dos trabalhadores 
não sabia se a sua remuneração estava ou não em consonância com o salário mínimo do país de acolhimento.

A execução dos termos e condições de emprego aplicáveis é dificultada quando os trabalhadores 
destacados, ou mesmo os empregadores, desconhecem a estrutura salarial do setor da construção civil 
no país de acolhimento e os seus elementos obrigatórios, ou os outros assuntos centrais que devem ser 
harmonizados com as disposições do país de acolhimento segundo a Diretiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores.

Algumas iniciativas destinadas a incrementar a consciencialização estão a ser implementadas e são dignas 
de menção. O Reder Project, avaliado nas Diretrizes do Post-Lab, fez chegar a trabalhadores destacados, 
em locais de obra e através da internet, folhetos com uma breve explicação dos seus direitos no país de 
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acolhimento e providenciou hiperligações para informação adicional e contactos úteis.

De forma similar, a European Federation of Building and Woodworkers divulgou um sítio da internet (https://
www.constructionworkers.eu/) onde é disponibilizada informação detalhada, atualizada regularmente e de 
fácil acesso sobre os direitos dos trabalhadores destacados no setor da construção civil em toda Europa.

Através da Diretiva de Execução, a União Europeia está também a promover melhor informação, obrigando 
os Estados-Membros a disponibilizar informação sobre os termos de emprego aplicáveis aos trabalhadores 
destacados num único sítio oficial nacional da internet que seja de fácil consulta e utilização.

• Simplificar  o fluxo de informações dos empregadores para as autoridades públicas

Existem três principais deveres de disponibilização de informação por parte dos empregadores que 
pretendam destacar trabalhadores para o estrangeiro.

Em conformidade com a Diretiva de Execução, é devida a emissão de uma declaração prévia às autoridades 
do país de acolhimento com informações-chave sobre a organização de origem (incluindo os detalhes 
relativos aos contactos), o número e os nomes dos trabalhadores destacados e a duração e o local do 
trabalho.

Com o objetivo de declarar e provar a vinculação de trabalhadores destacados à instituição de segurança 
social do país de origem, um Documento Portátil (Formulário A1) deverá ser emitido, possivelmente antes, 
mas não obrigatoriamente, do início do destacamento.

Por último, no caso de fundos setoriais intermediarem alguns componentes da remuneração dos 
trabalhadores (tais como a compensação devido a condições climatéricas adversas ou o pagamento de 
férias) considerados como parte das níveis mínimos de remuneração, as empresas do país de origem 
são geralmente obrigadas a registar os seus trabalhadores destacados no país de acolhimento e a pagar 
contribuições relativas aos elementos salariais intermediários no país de acolhimento. Por sua vez, podem 
colaborar com a instituição equivalente que eventualmente opere no país de origem de forma a evitar o 
pagamento duplicado de contribuições e suspender as suas obrigações.

A automação desses processos pode ajudar a simplificar o fluxo de informação e evitar falsificações, um risco 
que foi salientado relativamente às versões em papel do Formulário A1.

Como parte das atividades do projeto, a Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) 
desenvolveu um protótipo de uma base de dados que é potencialmente útil para a simplificação do fluxo 
de informação dos empregadores para fundos setoriais em casos de destacamento de trabalhadores, 
permitindo, ao mesmo tempo que existam melhores registos e de mais fácil acesso relativos a cada empresa 
e trabalhador destacado.

Esta experiência pode ser facilmente adaptada, redimensionada ou transferida para contextos semelhantes, 
desde que haja vontade política para tal.

Os objetivos, características e estrutura técnica da base de dados são apresentados em detalhe na secção 
seguinte.

 
Atualizar e interligar bases de dados administrativas nacionais

• Assegurar a interoperabilidade entre bases de dados nacionais que abranjam domínios relacionados 
ou o acesso a informação-chave

Informações sobre dados-chave relativos à regularidade do destacamento estão, frequentemente, em bases 
de dados diferentes ao nível nacional, quer devido ao facto de serem geridas por diferentes autoridades, 
quer por serem geridas por repartições locais.
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A estrutura dessas bases de dados nem sempre permite a interoperabilidade ou a comunicação entre 
elas, tornando mais morosos ou difíceis os processos de correspondência de informação-chave para 
monitorização da sua conformidade com as regras de destacamento.

Em causa, pode estar informação sobre se: (i) o salário foi ajustado de acordo com as disposições em vigor 
no país de acolhimento; (ii) as contribuições para a segurança social foram pagas regularmente no país de 
origem; (iii) a empresa realiza atividades substanciais no país de origem (i.e. se não é uma empresa de caixa-
postal), a qual é escassa em três fontes diferentes, como: (i) base de dados sobre contratos de trabalho; (ii) 
registos de contribuições para a segurança social; (iii) registo da empresa.

Isto leva a processos pouco estanques ou mais lentos de execução de regras, bem como a eventuais 
redundâncias nos pedidos de informação à empresa.

Alternativamente, a possibilidade de articular diferentes bases de dados úteis para assegurar a regularidade 
do destacamento e, de uma forma mais geral, para fins relacionados com inspeção de trabalho, poderia ter 
na sua base, pelo menos, três opções diferentes, i.e.: (i) permitir uma correspondência completa das fontes de 
informação; (ii) permitir a correspondência seletiva de fontes de informação, ou seja, tornar acessíveis apenas 
variáveis-chave a utilizadores autorizados que não os da autoridade responsável; (iii) permitir a partilha de 
informações sumárias (e.g.: extrair informações sobre a regularidade dos salários ou do pagamento de 
contribuições para a segurança social de uma base de dados que contenha os registos completos).

A adequabilidade de uma opção ou de outra depende das considerações políticas e técnicas das respetivas 
autoridades, por razões associadas à proteção de privacidade e considerações sobre o equilíbrio entre a 
completude e a clareza da informação. Por exemplo, a criação de registos completos relativos a pagamentos 
à segurança social pode permitir distinguir entre erros insignificantes ou atrasos nos pagamentos de 
contribuições até à evasão sistemática. No entanto, isto pode requerer um tratamento maior e mais 
complexo do que a simples partilha de informação binária sobre se a empresa tem ou não os pagamentos 
em dia.

 
• Aumentar a disponibilidade e transparência dos dados, salvaguardando a privacidade

A disponibilidade e a transparência dos dados podem criar formas de responsabilização das empresas, ao 
mesmo tempo que se cria espaço para a existência de controlos ‘multilaterais’ por parte de um leque mais 
vasto de atores para além dos inspetores públicos, incluindo stakeholders interessados tais como sindicatos, 
fundos setoriais e organizações de empregadores, mas também académicos e jornalistas.

Deste modo, bases de dados que abranjam as informações pertinentes no domínio do emprego devem ser 
tornadas públicas, sendo, contudo, salvaguardada a privacidade.

Por exemplo, informação sobre contratos de emprego e níveis salariais de uma empresa poderia ajudar a 
detetar irregularidades. No entanto, a identidade dos trabalhadores deve ser protegida.

A fim de efetivar o potencial da investigação sobre termos e condições de emprego, salvaguardando a 
privacidade, uma opção mais conservadora poderá passar por ocultar a identidade das empresas, permitindo, 
ao mesmo tempo, a extração de informação desagregada, por exemplo, por setor de atividade, dimensão 
do negócio e Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (níveis NUTS II ou III).

 
• Produzir estatísticas sobre destacamentos orientadas para os trabalhadores

As estatísticas que permitem estudar o destacamento de trabalhadores a nível transnacional são 
maioritariamente ‘orientadas para as empresas’, desagregando dados por Estado-Membro e setor de 
atividade. O projeto EU Post Lab, embora focado numa amostra selecionada de Estados-Membros e no setor 
da construção civil, testou fazer uso de um levantamento de dados que cruzou informação sobre condições 
de trabalho com dados demográficos, tais como idade, género e nível de escolaridade.
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A disponibilidade desses dados, que são efetivamente abrangidos pelo Formulário A1, poderia providenciar 
um panorama mais completo das dimensões do destacamento de trabalhadores, ajudando a identificar as 
características dos próprios trabalhadores destacados, que poderia, por sua vez, influenciar as estratégias 
de comunicação de parceiros sociais e melhorar a compreensão do fenómeno por parte das autoridades.

Além disso, complementar a informação sobre o destacamento de trabalhadores com estatísticas sobre as 
condições de vida dos trabalhadores destacados, tais como as suas condições de alojamento, poderia ajudar 
a garantir aos trabalhadores destacados padrões de vida adequados.

• Criar conjuntos de dados administrativos, não para substituir, mas para apoiar e facilitar inspeções no 
terreno

O uso de consultas, filtros, ou até mesmo de inteligência artificial, como é o caso da Bélgica, ajudará a identificar 
as empresas/áreas onde a fraude poderá ser encontrada. O software pode ser facilmente programado para 
assinalar casos atípicos ou pode ensinar a identificar empresas que possam não estar em conformidade com 
as disposições de emprego e segurança social a partir de registos passados.

A título de exemplo, o projeto identificou alguns possíveis ‘alvos fáceis’ que poderiam ser usados como filtros 
para identificar casos suspeitos.

Por exemplo, indicadores de possíveis empresas de caixa-postal poderiam ser:

• Datas de contratação próximas das datas dos requerimentos de certificados A1;

• Data de criação da empresa próxima das datas dos requerimentos de certificados A1; 

• Muitas pessoas coletivas sedeadas no mesmo endereço;

• Um elevado número de empresas criadas pela mesma pessoa, especialmente quando uma nova 
empresa vem substituir outra a ser encerrada.

No que diz respeito a irregularidades no pagamento de salários, os filtros poderiam salientar as empresas que 
tenham:

• Uma percentagem elevada de trabalhadores em regime de tempo parcial;

• Uma quantidade elevada de subsídios não tributáveis por trabalhador;

• Uma proporção elevada de volume de negócios face ao efetivo de trabalhadores (ou, se possível, 
considerando a proporção entre o valor de construção específicos e o efetivo de trabalhadores, como 
acontece na experiência de algumas regiões de Itália).

Por outro lado, o conjunto de dados administrativos pode ser permeável a certo tipo de fraude, devido à 
indisponibilidade de dados ou a uma representação errada da realidade. Por exemplo, uma empresa que peça 
aos trabalhadores que reembolsem uma parte do seu salário em dinheiro pode acabar por não ser rastreada 
por conjunto de dados administrativos que reportem dados de recibos de vencimento. Pode também dar-se o 
caso de uma percentagem elevada de trabalhadores em regime de tempo parcial ser decorrente de práticas de 
Recursos Humanos ou de acordos coletivos que reduzem o tempo de trabalho a fim de evitar despedimentos 
ou para promover o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mais do que ser uma tentativa de contornar 
disposições relativas ao salário mínimo.

Por estas razões, é aconselhável que inspeções se façam valer de ‘sugestões’ dos conjuntos de dados 
administrativos, mantendo, ao mesmo tempo, uma quota de controlos aleatórios.

Reuniões regulares com parceiros sociais e ONGs ao nível local podem também ajudar a constituir uma visão 
mais completa dos fenómenos a serem rastreados e dos novos tipos de fraude que possam surgir. 
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• Fazer com que inspeções no terreno ajudem a aumentar a capacidade dos conjunto de dados 
administrativos preverem possíveis fraudesA partir de las consideraciones de la recomendación anterior, 
cuando las inspecciones sobre el terreno detecten casos de incumplimiento, eventualmente dicha 
información debería introducirse en las bases de datos pertinentes con el fin de acercar posiciones 
entre el panorama que presentan los datos administrativos y los términos y las condiciones de trabajo 
reales. El objetivo de la base de datos portuguesa SINAI, por ejemplo, es ofrecer a los inspectores una 
fuente de información estructurada sobre las inspecciones que sirva para filtrar a empresas en riesgo de 
cometer fraude.

Partindo das considerações da recomendação anterior, sempre que inspeções no terreno encontrem casos 
de incumprimento, esta informação deverá, possivelmente, ser introduzida em bases de dados relevantes, 
de forma a diminuir a distância entre a imagem criada a partir dos dados administrativos e os reais termos e 
condições de emprego. A base de dados portuguesa SINAI é útil no apoio ao trabalho de inspeção, ao fornecer 
informação que apoia a identificação de empresas que possam representar risco de fraude.

Apoiar a cooperação administrativa transnacional

• Criar relações de confiança mútua entre inspetores e desenvolver conhecimento sobre as diferentes 
leis de trabalho e práticas de emprego nacionais (através de formações conjuntas, inspeções conjuntas, 
workshops...)

Para além das disposições legais que vinculam as autoridades à cooperação mútua no enquadramento de 
Tratados Europeus, e na área específica do destacamento de trabalhadores, já existem alguns instrumentos 
fundamentais para apoiar a cooperação dos inspetores ao nível transnacional. São eles o Sistema de Informação 
do Mercado Interno (IMI), com o qual inspetores podem superar barreiras linguísticas através de um conjunto 
de perguntas e respostas previamente traduzidas para partilhar informação em áreas de relevância para a 
Europa, e a plataforma de Intercâmbio Eletrónico de Dados de Segurança Social (EESSI), que oferece um sistema 
digital que permite uma troca segura, estruturada e rápida de dados entre instituições de segurança social.

No entanto, muito pode ainda ser feito para melhorar a qualidade e a eficácia da partilha de informação entre 
as diferentes autoridades nacionais. As experiências de formações, inspeções ou workshops conjuntos podem 
ajudar a criar um clima de confiança entre colegas de diferentes países, equipando-os, simultaneamente, com 
os conhecimentos pertinentes para poderem adequar os seus pedidos e respostas no âmbito da cooperação 
transnacional.

A este respeito, o projeto Post-Lab já apresentou uma série de experiências relevantes, tais como a rede REDER e 
o acordo para o intercâmbio de informação e cooperação entre os órgãos de inspeção de trabalho espanhol e 
português, através das quais sindicatos e/ou os órgãos de inspeção de trabalho de diferentes países cooperam 
numa base estrutural para melhor compreender e combater os casos de fraude transfronteiriça.

• A fluidez das ferramentas para a partilha transnacional de dados entre autoridades competentes 

A rapidez da comunicação a nível transnacional é fundamental para o sucesso da cooperação administrativa, 
especialmente no que respeita à luta contra as empresas de caixa-postal, que são capazes de encerrar e 
estabelecer-se noutro Estado-Membro de um dia para o outro. A implementação do sistema EESSI representa 
um grande passo em direção ao objetivo de ter não só informação precisa, mas também de acesso rápido. 
O projecto EU Post Lab também abriu caminho para a criação de uma infraestrutura digital conjunta para 
os fundos setoriais, que são partes interessadas nesta matéria e são detentoras de um corpo relevante de 
informação relativa ao pagamento de salários em vários países da UE.

Este processo pode servir como exemplo para a criação de uma rede mais vasta de cooperação e partilha 
de dados entre os fundos abrangidos e outros fundos ou organizações capazes de certificar a regularidade 
dos pagamentos relacionados.Tendo em vista apoiar a discussão sobre a adoção de ferramentas similares, foi 
criado um protótipo de base de dados, e as suas características e objetivos estão devidamente delineados na 
seção seguinte.
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2. O PROTÓTIPO DE BASE DE DADOS DO  
        EU POST LAB: UMA FERRAMENTA CONCRETA PARA  
        FACILITAR A COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA

O foco da fase central do projeto foi o desenvolvimento de um protótipo de base de dados que cobrisse a 
partilha de informações entre fundos setoriais com atividade em Itália, Alemanha, França e Áustria.

A prática abrange três acordos bilaterais similares em vigor entre a CNCE, o órgão de coordenação dos 
fundos setoriais italianos do setor da construção civil (Casse Edili), e instituições nacionais similares ativas 
noutros países, nomeadamente na Alemanha (Soka Bau), Áustria (BUAK) e França (UCF).

Todos estes organismos são responsáveis, nos seus países, pelos componentes salariais considerados parte 
dos níveis de remuneração a que os trabalhadores destacados têm direito, de acordo com as disposições 
do país de acolhimento, como a compensação devido a condições climatéricas adversas, o pagamento de 
férias e o pagamento do 13º mês. O montante que essas contribuições podem atingir é de cerca de 30% do 
vencimento, tendo impacto tanto no custo do trabalho para os empregadores como na remuneração a que 
os trabalhadores têm direito, aumentados pelos fundos.

Do ponto de vista administrativo, atendendo ao requisito de adaptar salários às disposições do país de 
acolhimento fixado pela Diretiva 96/71/CE, as empresas que enviam os seus trabalhadores para o estrangeiro 
devem registar-se no fundo relevante no país de acolhimento, suspender o pagamento aos trabalhadores 
destacados no país de origem, e contribuir para o fundo setorial do país de acolhimento durante o período 
do destacamento.

Ao mesmo tempo, os trabalhadores devem contactar o fundo no país de acolhimento a fim de recuperarem 
os elementos salariais intermediados a que têm direito, tais como uma parte do pagamento de férias ou do 
13º mês.

Tendo determinado a semelhança nos níveis mínimos de remuneração e taxas de contribuições aplicadas 
pelos fundos setoriais entre um país e outro, os acordos permitem que as empresas que destacam 
trabalhadores não contribuam para o fundo setorial relevante do país de acolhimento, permanecendo essas 
contribuições ligadas ao país de origem, à semelhança do que ocorre no domínio da segurança social.

O processo, que atualmente se concretiza através de trocas de correio eletrónico e da inserção manual de 
dados, pode ser significativamente acelerado e racionalizado por meio de uma infraestrutura digital que 
ligue os diferentes atores e fases do procedimento.

A criação do protótipo de base de dados partiu precisamente destas considerações, representando um 
exemplo concreto de como os procedimentos de partilha transfronteiriça de dados pode ser digitalizada 
e simplificada. Os parágrafos que se seguem explicam detalhadamente o processo de elaboração das 
características e estrutura da base de dados, funcionando como uma apresentação do protótipo e como 
uma base de conhecimento para possíveis iniciativas semelhantes.
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2.1 INTRODUÇÃO

Os acordos bilaterais que funcionam como base jurídica para a possibilidade de se introduzir o protótipo da 
base de dados foram subscritos pela CNCE, a SOKA BAU, a UCF e a BUAK em 2008, em conformidade com 
os sindicatos nacionais e as organizações de empregadores dos respetivos países (Itália, Alemanha, França 
e Áustria) e apoiados pelos parceiros sociais europeus relevantes, tendo em vista alcançar os seguintes 
objetivos:

• evitar o dumping social através do destacamento de trabalhadores para outros países;

• proteger os trabalhadores da área da construção civil, garantindo a homogeneidade salarial e um 
conjunto correto de regras para todos os trabalhadores a trabalhar na mesma obra;

• conceder liberdade às empresas de participar e trabalhar em toda a União Europeia sem restrições 
ou privilégios locais;

• partilhar informações entre os sindicatos e as organizações de empregadores dos países envolvidos 
no que respeita às condições contratuais locais;

• atuar contra o trabalho irregular e supervisionar a correta aplicação de obrigações relacionadas com 
seguros, contratos e segurança social.

Os acordos resultaram de trabalhos preparatórios, permitindo determinar a semelhança da estrutura salarial, 
a percentagem de contribuições salariais afetas a fundos setoriais, e a similaridade dos custos relacionados 
em cada país abrangido.

Outras convenções entre as partes individuais foram posteriormente acrescentadas, criando assim uma rede 
de quatro países ligados entre si por intercâmbios de informação bilaterais.

2.2 OBJETIVOS E LIMITAÇÕES
 
Após a assinatura dos acordos bilaterais e tendo-se dado início a procedimentos manuais de exoneração, 
decidiu-se utilizar a tecnologia para melhorar e automatizar, na medida do possível, os fluxos de dados entre 
as várias organizações signatárias dos acordos, concedendo, ao mesmo tempo, a possibilidade de novos 
acessos resultantes de qualquer futuro alargamento a outros países. Por conseguinte, decidiu-se analisar 
uma infraestrutura informática denominada EUPOSTLAB com os seguintes objetivos principais:

a) Melhorar a qualidade da informação;

b) Tornar as informações adquiridas imediatamente disponíveis;

c) Rastrear as operações executadas;

d) Ter uma base de dados comum para análise estatística.
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Durante o processo de configuração e teste da base de dados, a parceria operacionalizou mais 
aprofundadamente estes objetivos da seguinte forma:

a) Criar um sistema comum que possa ser utilizado para todas as operações necessárias à exoneração, 
por todas as organizações participantes nos acordos, das empresas interessadas em pedir exoneração;

b) Minimizar redundâncias na inserção de dados;

c) Reduzir as operações manuais na medida do possível;

d) Manter a autoridade e autonomia das organizações individuais;

e) Tornar as operações realizadas pelas organizações na interface web imediatamente visíveis 
(autorizações ou modificações subsequentes);

f ) Permitir que os dados adquiridos através do novo sistema sejam exportados usando formatos-padrão 
para que possam ser integrados automaticamente nos sistemas das organizações individuais;

g) Preparar o sistema para aceitar e integrar novos acordos ou conjuntos de informação de outras 
organizações.

2.3 DEFINIÇÕES – ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
 
Como primeiro passo preliminar, a parceria adotou uma terminologia comum necessária para a criação de 
um entendimento comum dos diferentes características das bases de dados e dos papéis dos utilizadores.

 
As definições-chave são:

a) Acordos bilaterais – os acordos internacionais entre as partes signatárias para a gestão do 
destacamento de trabalhadores;

b) Empresa de construção civil – aquela que pede para destacar trabalhadores para o estrangeiro;

c) Pedido de exoneração – o pedido feito pela empresa para destacar os seus trabalhadores para o 
estrangeiro;

d) Organização – uma das partes signatárias dos acordos bilaterais (neste momento: CNCE, SOKA-BAU, 
BUAK e UCF)

e) Organização de origem – a organização com competência para autorizar, modificar ou revogar o 
pedido de exoneração da empresa, ou a organização que gere as contribuições dos trabalhadores

f ) Organização de acolhimento – a organização que recebe e aceita o pedido de exoneração, com 
competência territorial pela obra para a qual os trabalhadores são destacados.
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2.4 O PROCESSO TAL COMO É
 
A etapa seguinte consistiu em descrever, através do ‘processo TAL COMO É’, o procedimento manual em uso 
entre as organizações signatárias para garantir o cumprimento dos acordos.

Em cada processo, as seguintes entidades estão sempre ativamente envolvidas:

1) a empresa que realizará trabalho num estado estrangeiro (daqui em diante, simplesmente designada 
por empresa);

2) a organização de origem (um dos signatários dos acordos, certificando ou possuindo informações 
sobre a sede oficial da empresa);

3) a organização de acolhimento (um dos signatários dos acordos, diferente da organização de origem, 
e qualificada ao nível local para ter as informações sobre o local de execução das obras no estado 
estrangeiro).

A empresa, antes da data de início do trabalho, deve preparar um certificado de exoneração a ser submetido 
à organização de origem.

Este certificado deve conter:

- Número de registo ou código que identifique a empresa;

- Local onde a obra decorrerá (ou local para onde o trabalhador será destacado);

- Tipologia do trabalho;

- Nome do cliente;

- Data de início do destacamento;

- Data de término do destacamento.

A imagem abaixo ilustra o módulo para a identificação da empresa no pedido de exoneração adotado pela 
CNCE.
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A imagem que se segue mostra o formulário adotado pela CNCE referente à informação sobre o local da 
execução das obras.

Além de completar os formulários acima mencionados, a empresa deve preencher a lista de trabalhadores a 
destacar, conforme se pode ver na figura. A organização de origem ou qualquer órgão territorial competente 
ligado à organização, verificará o cumprimento do pagamento das contribuições devidas ao fundo setorial 
para cada um dos trabalhadores, certificando-a durante todo o período de destacamento através do envio 
da ‘aceitação do pedido de exoneração’ à organização de acolhimento. A organização de acolhimento 
confirma a receção da certificação e arquiva-a.

Note-se que tanto a organização de origem como a organização de acolhimento podem ser organizações 
coordenadoras ou possuir estruturas territoriais autónomas e competentes para as empresas e para os 
territórios para os quais os trabalhadores serão destacados.
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O processo atual, após a assinatura dos acordos bilaterais, reserva liberdade organizacional relativamente 
aos procedimentos entre as organizações signatárias e as estruturas territoriais relevantes.

Durante o período de destacamento, ou após a primeira autorização, podem dar-se quatro circunstâncias 
diferentes, a saber:

1. A situação permanece inalterada;

2. Os trabalhadores destacados mudam;

3. A organização de origem deteta uma situação de irregularidade da empresa;

4. A organização de acolhimento necessita de esclarecimentos.

Operacionalmente, com a exceção da primeira situação, ocorrerão trocas de correio eletrónico indicando as 
variações ou pedidos de regularização para períodos específicos.

2.5 DETALHES DA SOLUÇÃO
 
A automação do processo manual identificou um conjunto de soluções técnicas, a saber:

1. Criar um sistema constituído por dois módulos EUPOST-LAB WEB e EUPOST-LAB DATABASE, onde:

a. EUPOST-LAB WEB é a interface web acessível a todas as organizações que assinem os acordos 
(até à data: CNCE, SOKA-BAU, UCF, BUAK) e utilizável para todas as operações necessárias para 
os pedidos de exoneração;

b. EUPOST-LAB DATABASE é a base de dados comum (acessível exclusivamente através da EUPOST-
LAB WEB) onde toda a informação presente nos novos pedidos de exoneração será arquivada;

2. Criar um sistema de contas e perfis para acesso ao sistema por parte de organizações que assinaram 
acordos e empresas: administração de sistema, organizações que são signatárias dos acordos, 
empresas;

3. Configurar o sistema de forma a que este possa aceitar novos acordos bilaterais e/ou a inserção de 
dados úteis para análise estatística;

4. Criar um enquadramento para a análise e visualização de dados agregados para fins de diagnóstico 
e estatísticos.

De forma detalhada, a EUPOST-LAB WEB é o módulo central que, através da leitura e/ou escrita de dados de 
e/ou para o módulo de base de dados, gere todas as operações necessárias para a gestão dos pedidos de 
exoneração. Mais precisamente, permite:

• • A gestão da criação de todos os utilizadores (conforme a lógica indicada nos parágrafos seguintes) 
autorizados a aceder ao sistema;

• A importação e/ou criação dos nomes de utilizador de empresas acreditadas pelas organizações de 
origem;

• A gestão automatizada de todos os processos de pedido de exoneração (solicitação de inserção, 
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avaliação, certificação);

• O encaminhamento automático de pedidos de exoneração para a organização de origem;

• A gestão de comunicações de serviço entre organizações de origem e acolhimento (e vice-versa);

• A análise estatística dos dados agregados presentes no sistema;

• A importação de quaisquer novos acordos bilaterais;

• A monitorização de todas as operações executadas no sistema.

2.6 FLUXO DE OPERAÇÕES
O fluxo de informação entre as organizações foi esquematizado de acordo com o seguinte fluxo operacional:

• A organização de origem regista a empresa (empresa de construção civil) no sistema da EUPOSTLAB 
WEB;

• A empresa envia o seu pedido de exoneração via a EUPOST-LAB WEB;

• O pedido da empresa torna-se imediatamente visível apenas para a organização de origem, pronto 
a ser autorizado;

• O pedido recém-autorizado torna-se visível para a organização onde ocorrerá o destacamento 
(organização de acolhimento);

• O pedido autorizado torna-se automaticamente visível para a organização de acolhimento ou para o 
órgão local relevante onde o destacamento ocorrerá;

• A organização de acolhimento, onde ocorrerá o destacamento, aceita e arquiva o pedido de acordo 
com as suas próprias regras;

• Quaisquer futuras alterações ao pedido de exoneração (irregularidade, alteração de trabalhadores ou 
outras) serão visíveis para a empresa e para:

-   A empresa de construção civil;

-   A organização de origem;

-   A organização de acolhimento

• Todos os pedidos recolhidos na EUPOST-LAB DATABASE permanecerão disponíveis para futura 
consulta e análise estatística por parte de todos os utilizadores autorizados (cada um, para as suas 
próprias tarefas ou funções).
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Segue-se um sumário do fluxo tal como descrito.

2.7 ESQUEMÁTICA DE ACESSO A DADOS
 
O processo de criação da base de dados também exigiu a estruturação do acesso à plataforma e dos 
diferentes conjuntos possíveis de tarefas de acordo com o tipo de utilizador. Em particular:

• Todos os acessos são feitos através de uma interface web que requer autenticação (credenciais de 
acesso) nome de utilizador/palavra-passe;

• Existem 5 tipos de utilizadores, todos estritamente pessoais:

a. Administrador de sistema

b. Administrador de organización

c. Usuarios con autorización

d. Usuarios de solo lectura  

e. Usuarios de empresa
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Na lógica acima apresentada, dois tipos particulares de utilizadores têm a capacidade de criar credenciais de 
acesso para outros tipos de utilizador, mais precisamente:

• O “Administrador de sistema” cria e atribui a cada organização os utilizadores de tipo “Administrador 
de organização”;

• Cada organização, através de um utilizador de tipo “Administrador de organização”, cria todos os 
outros tipos de utilizador necessários (empresa, autorização, exclusivamente de leitura).

Segue-se o esquema da organização lógica dos tipos de utilizador.

2.8 DETALHES DOS PAPÉIS DOS UTILIZADORES 
 
Os diferentes papéis desempenhados por cada tipo de utilizador são descritos abaixo.

Administrador de Sistema

• É o único gestor de utilitários para todo o sistema

• É uma figura técnica / de manutenção

• Criar utilizadores do tipo “Administrador de organização” para organizações individuais

• Pode criar utilizadores do tipo “Utilizadores de autorização”

• Pode criar utilizadores do tipo “Utilizador exclusivamente de leitura”

• Pode monitorizar os utilizadores de todo o sistema
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Administrador de Organização

• Um único utilizador deste tipo é criado para cada organização

• É uma figura técnica / de manutenção

• Criar utilizadores do tipo “Utilizador de autorização” da organização

• Criar utilizadores do tipo “Utilizador exclusivamente de leitura” da organização

• Criar utilizadores do tipo “Utilizador de empresa” para empresas

• Pode monitorizar o estado de todos os utilizadores na sua organização

Utilizadores de Autorização

• É criado pelo “Administrador de organização” da própria organização

• Vários utilizadores deste tipo podem existir para cada organização

• É o utilizador que autoriza, modifica, revoga o pedido de exoneração

• Pode visualizar todos os pedidos de exoneração feitos pela organização

• Pode visualizar e analisar dados estatísticos

Utilizador Exclusivamente de Leitura

• É criado pelo “Administrador da organização” de cada organização

• Vários utilizadores deste tipo podem existir para cada organização

• Pode visualizar todos os pedidos de exoneração feitos pela organização à qual está associado

• Pode monitorizar o estado de utilizadores vinculados a empresas pela organização à qual está 
associado

• Pode visualizar e analisar dados estatísticos

Utilizador de Empresa

• É criado pelo “Administrador de organização” da organização onde é feito o pedido de exoneração

• Vários utilizadores deste tipo podem existir para cada empresa (ao critério de cada organização)

• Pode inserir e preencher pedidos de exoneração para a sua própria empresa

• Pode ver o estado de pedidos de exoneração relacionados com a sua empresa
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2.9 DESCRIÇÃO DO NOVO PROCESSO
 
O novo processo de partilha de informação resultante da concretização da EUPOST-LAB WEB funciona da 
forma abaixo descrita.

Cada organização terá credenciais de acesso para o “Administrador de organização” (apenas um para cada 
organização). O “Administrador de organização”, através da interface EUPOST-LAB WEB, cria, no mínimo, o 
utilizador de tipo “Utilizador de autorização” necessário para o preenchimento dos pedidos de exoneração. O 
“Administrador da organização” cria as credenciais (“Utilizador de empresa”) para a empresa, e a organização 
(organização de origem) fornece à empresa, segundo as suas próprias regras, as credenciais recém-criadas 
necessárias para o acesso ao portal da EUPOST-LAB WEB.

A empresa acede ao portal da EUPOST-LAB Web e completa o pedido de exoneração. Nesse momento, 
o sistema da EUPOST-LAB WEB identifica automaticamente a organização responsável pelo pedido e a 
disponibiliza-o ao utilizador de tipo “Utilizador de autorização” da organização em causa.

Será o “Utilizador de autorização” que avaliará o pedido e, se achar apropriado, autorizará a isenção, sempre 
através da EUPOST-LAB WEB. O sistema EUPOST-LAB WEB identifica automaticamente a organização 
de acolhimento e torna o pedido de exoneração recém-aprovado imediatamente visível a todas as três 
entidades competentes (empresa, organizações de origem e organização de acolhimento).

As figuras seguintes ilustram os formulários utilizados na compilação do pedido de isenção pela empresa.

Primeira etapa da inserção de dados pela empresa.
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Etapas subsequentes, que têm de ser repetidas para cada trabalhador destacado.
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Deve notar-se que:

• Todos os pedidos de exoneração são encaminhados automaticamente pelo sistema para a 
organização adequada que deverá autorizá-los (organização de origem);

• O pedido de exoneração, enquanto permanecer no estado “não-autorizado”, só é visível para a 
empresa requerente e para a organização que deverá autorizá-lo (organização de origem)

• O pedido autorizado, através do sistema, torna-se imediatamente visível, também, para a organização 
que receberá o(s) trabalhador(es) (organização de acolhimento)

• Todos os pedidos autorizados tornam-se parte da base de dados EUPOST-LAB DATABASE, podendo 
ser consultados detalhadamente apenas pelas partes diretamente envolvidas (empresa de construção 
civil, organização de origem, organização de acolhimento)

• Todos os dados estatísticos agregados de todos os pedidos processados na EUPOST-LAB DATABASE 
podem ser consultados por todas as organizações signatárias dos acordos e, sujeito a autorização, por 
outros órgãos relevantes.
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