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Parceiros do consórcio 

 

CNCE 

Comissão Nacional Paritária para Fundos da Indústria da 

Construção (Casse Edili)  

https://www.cnce.it  

 

 

 

FGB 

Fundação Giacomo Brodolini srl SB 

https://www.fondazionebrodolini.it/en  

 

 

 

NOTUS-ASR 

www.notus-asr.org 

 

 

 

FLC - Astúrias 

Fundação Laboral da Construção do Principado de Astúrias 

www.flc.es  

 

 

Sindicato Budowlani 

www.zzbudowlani.pl  

 

 

 

SOKA BAU 

www.soka-bau.de  

 

 

 

ISCTE IUL - CIES 

Instituto Universitário de Lisboa –  

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia 

www.iscte-iul.pt  

 

 

 

Universidade POLIS 

www.universitetipolis.edu  

 
 

AEIP 

Associação Europeia de Instituições Paritárias 

www.aeip.net   
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Este relatório apresenta o resultado final do projeto YES, que decorreu entre janeiro de 2020 e março de 
2022, dedicado ao destacamento de trabalhadores no setor da construção civil, do ponto de vista do 
conhecimento, competências e aptidões desses mesmos trabalhadores.  
O projeto pretendeu responder a um conjunto de perguntas de investigação, tais como: qual a informação 
de que os trabalhadores destacados precisam e como fazê-la chegar a eles, quais os atuais limites ao 
destacamento tendo em conta diferenças nos sistemas de qualificações e seu reconhecimento, como o 
destacamento pode representar uma oportunidade de aprendizagem para os trabalhadores, e como um 
melhor conhecimento sobre as qualificações nacionais e a cooperação a nível internacional neste campo 
podem promover uma mobilidade justa.  
Para tal, o projeto integrou investigação documental e revisão de literatura com entrevistas, grupos focais 
e workshops internacionais, com o intuito de reunir novos dados e comparar experiências e pontos de 
vista diferentes.   
Além da divulgação a nível da UE, a investigação e análise focaram-se na: Alemanha, Itália, Polónia, 
Portugal, Espanha e Albânia, sendo que o último país implementou parcialmente as disposições relativas 
ao destacamento, tendo em vista a sua possível adesão à UE.  
Resultados anteriores disponíveis no site www.yesproject.net incluem: (i) um documento de referência 
ao nível da UE sobre o papel das competências enquanto motor do destacamento; (ii) um manual da UE 
que explora o destacamento de forma mais ampla de uma ‘perspetiva das competências’; (iii) estudos de 
caso sobre a experiência de algumas empresas com o destacamento ou atividades de centros de formação 
destinadas a preparar os trabalhadores para as atividades a serem implementadas no estrangeiro; (iv) 
documentos com cada país em foco que exploram novos dados ou práticas relativos aos tópicos em 
discussão.  
Como parte da fase final do projeto e à luz das evidências dos relatórios anteriores do projeto, os parceiros 
comunicaram por email e em reuniões online com o intuito de chegarem a um entendimento partilhado 
das políticas, ações e ferramentas a serem implementadas a nível da UE e nos países abrangidos pela 
parceria. Entre outros, os parceiros chegaram a um consenso sobre a pertinência de algumas iniciativas 
tendo um âmbito mais alargado do que o destacamento, mas consideradas benéficas para superar lacunas 
no setor da construção identificadas nos diferentes países e consideradas prejudiciais ao funcionamento 
global do mercado interno.   
As recomendações resultantes a nível da UE são apresentadas na secção seguinte. Aparecem depois 
integradas nas secções que se seguem de acordo com as recomendações específicas por país 
desenvolvidas pelo(s) parceiro(s) correspondente(s) com vista a complementá-las ou contextualizá-las à 
luz das diferentes disposições e práticas nacionais.   
As recomendações vêm acompanhadas de informação sobre os grupos-alvo e, sempre que relevante, por 
links e a descrição de exemplos concretos.   
  

 

Introdução 

http://www.yesproject.net/
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1. Facilitar o acesso à informação destinada a empresas de envio e 
trabalhadores destacados  
 
Alvo: Autoridades nacionais, Autoridades locais (opcional), Parceiros sociais 
 
A maioria dos sites nacionais sobre destacamento existe apenas em inglês e na língua 
original, sendo de difícil acesso para trabalhadores destacados e empresas de envio. Nesse 
sentido, deve ser disponibilizada informação abrangente, coerente e de fácil compreensão 
sobre as condições de trabalho e emprego e procedimentos associados ao destacamento 
nas línguas dos países de origem mais frequentes.  
O acesso a informação-chave sobre direitos e procedimentos associados ao destacamento 
a partir do portal ‘Your Europe’ podia ser facilitado, também mediante o uso de tabelas/ 
bases de dados permitindo um acesso rápido à informação por tópico (por exemplo, 
tempo de trabalho, remuneração, link para declaração nacional) e país. Além disso, os 
contactos e conhecimento dos trabalhadores destacados, muitas vezes limitados, fazem 
com que seja urgente acompanhar a publicação de informação com ações dirigidas aos 
utilizadores-alvo.  
Várias medidas de acompanhamento podem ser introduzidas de modo a tornar a 
informação facilmente acessível, começando por boas práticas existentes, tais como: a 
criação e distribuição de guias práticos (como feito pela UGT em Espanha), a distribuição 
de folhetos informativos em estaleiros de construção (como feito pela rede REDER, entre 
outros), a publicação de vídeos explicativos curtos (como feito por instituições paritárias 
italianas para divulgar normas de segurança e saúde), a disponibilização de uma linha de 
telefone dedicada (como faz a SOKA BAU). A introdução de mecanismos interativos (um 
chat ou a possibilidade de solicitar apoio técnico em sites nacionais sobre destacamento, 
ou a nomeação de pessoas de ligação por parte das autoridades para trabalhadores 
destacados) também podia ajudar a responder a dúvidas e, em última análise, a apoiar o 
exercício de direitos dos trabalhadores destacados. Finalmente, como o destacamento 
também tem peculiaridades ao nível da segurança social e tributação dos rendimentos e, 
uma vez que os sites nacionais sobre destacamento podem representar a porta de entrada 
para trabalhadores destacados no país de acolhimento, estes podiam ser um catalisador 
de outras fontes fidedignas onde os trabalhadores destacados podem encontrar 
informações úteis para a sua estadia, incluindo portais de interesse geral com informação 
em várias línguas sobre as regras, cultura e vida no país (por exemplo, o site 
handbookgermany.de). Toda a informação também deve aparecer numa linguagem 
simples e clara.  
 

2. Desenvolver um processo de integração (onboarding) para 
trabalhadores destacados 

 
Alvo: Comissão Europeia, Autoridades nacionais, Empresas 
 
É necessário fornecer informação útil aos trabalhadores destacados cada vez que são 
destacados para um novo lugar.  

Recomendações a nível da UE 

 



5 
 

A nível da UE, poderia ser implementada uma lista de verificação comum com a 
informação necessária aos trabalhadores destacados, incluindo aspetos como: legislação 
laboral, tributação dos rendimentos, seguro de saúde e cobertura da segurança social e 
procedimentos relacionados; aspetos gerais relativos à vida no país de acolhimento (por 
exemplo, habitação, lazer, transportes públicos; instituições locaisque prestam apoio se 
necessário). A Autoridade Europeia do Trabalho poderia ser mandatada para a 
implementação desta tarefa.    
A nível nacional, sugere-se que as instituições públicas desenvolvam e distribuam um kit 
de informações básicas, em linha com a referida lista de verificação e após a emissão da 
declaração de destacamento pelas empresas.  
Na impossibilidade de um contacto direto, o kit seria entregue aos trabalhadores 
destacados pelas empresas ou instituições públicas do país de envio.  

 
Este processo de integração deve incluir a nomeação de uma pessoa de referência para os 
trabalhadores destacados no país de acolhimento (por exemplo, dependendo do contexto 
nacional, nos Centros públicos de Emprego, em repartições para trabalhadores migrantes 
e móveis, entre a rede EURES ou noutros departamentos públicos locais com a devida 
preparação). 
   
Como sugerem algumas das boas práticas estudadas durante o projeto, as empresas de 
envio também têm um papel importante. Por exemplo, podem implementar cursos de 
curta duração antes do destacamento de modo a preparar os trabalhadores sobre os seus 
direitos, a tributação dos rendimentos e aspetos práticos, desde o alojamento até aos 
planos de viagem.  
 

3. Unir forças para fornecer informação fiável  
 
Alvo: Autoridades nacionais, Parceiros sociais, Fundos setoriais 
 
O objetivo de fornecer informação clara e facilmente acessível deve ser partilhado por 
todos os intervenientes no processo de destacamento.  
Neste sentido, autoridades públicas, parceiros sociais e outros intervenientes (por 
exemplo, fundos setoriais) podem trabalhar em equipa de modo a assegurar que a 
informação relevante chega aos trabalhadores destacados. Podiam ser assinados 
protocolos para este fim, especificando o âmbito e os procedimentos da cooperação.  
Um bom ponto de partida seria utilizar o site nacional sobre destacamento como ponto de 
entrada único para promover materiais desenvolvidos por outras 
instituições/intervenientes, que respeitem normas acordadas em termos de conteúdos e 
estilo. Este tipo de subsidiariedade permitiria fornecer informação completa e coerente, 
ajudando ao mesmo tempo parceiros sociais ou outros intervenientes a chegarem ao alvo 
das suas ações.  
As autoridades públicas podiam também desenvolver ações de formação para 
funcionários em organizações dos parceiros sociais, patronatos ou estruturas locais (os 
Serviços de Emprego Público, por exemplo) com o intuito de divulgar conhecimentos e 
competências ligados às regras e procedimentos aplicáveis a trabalhadores destacados, e 
assim qualificar o apoio que estes podem prestar.      
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Seguindo o exemplo italiano, a legislação nacional pode introduzir um observatório 
permanente envolvendo órgãos governamentais, centros públicos de investigação e 
parceiros sociais, de modo a apoiar a monitorização de dados sobre o destacamento e 
melhorar o acesso à informação.  
 

4. Garantir que os trabalhadores destacados (e seus empregadores) 
estão cientes das regras de segurança e saúde no trabalho 

 
Alvo: Autoridades nacionais, Parceiros sociais, Fundos setoriais  
 
De modo a garantir que os trabalhadores destacados conhecem as regras de segurança e 
saúde no trabalho, os intervenientes poderiam elaborar guias em papel e em formato 
eletrónico e distribuí-los antes do início do destacamento (ver acima a 3ª recomendação a 
nível da UE). Apesar de existirem guias semelhantes em várias línguas da UE (dirigidos a 
trabalhadores destacados ou, de forma mais geral, a trabalhadores em mobilidade), eles 
ainda não estão acessíveis (sobretudo em pequenas e médias empresas). Ao mesmo 
tempo, as instituições públicas do país de acolhimento assegurariam que as empresas de 
envio estão cientes das sanções aplicáveis no caso de não darem formação aos 
trabalhadores destacados em segurança e saúde no trabalho, de acordo com a legislação 
nacional.  
 

5. Garantir que os trabalhadores recebem formação adequada na 
área de segurança e saúde no trabalho 

 
Alvo: Autoridades nacionais (incluindo inspeções do trabalho), Parceiros sociais, 
Empresas, Centros de formação profissional 

 
Assegurar segurança e saúde no trabalho (SST) é um aspeto da maior importância para 
condições de trabalho dignas no setor da construção. A mobilidade internacional e o 
destacamento acarretam desafios adicionais nesta área.  
 
Ao abrigo da Diretiva 96/71/CE, as regras do país de acolhimento sobre SST, incluindo as 
que abrangem estaleiros de construção, aplicam-se aos trabalhadores destacados.  
 
Apesar de uma harmonização parcial trazida pelas Diretivas da UE sobre SST, existem 
diferenças na legislação e na regulamentação da negociação coletiva, ou na qualidade dos 
cursos e nos mecanismos para certificar esta formação nos vários países da UE quando se 
trata de SST no setor da construção.  
Logo, é importante implementar mecanismos efetivos para verificar se os trabalhadores 
destacados frequentaram ou não estes cursos no estrangeiro, especialmente quando se 
trata de destacamento por agências temporárias ou a partir de países terceiros, bem como 
assegurar uma adequada formação em contexto de trabalho e apoio na empresa de 
acolhimento.  
 
Além disso, a divulgação e aceitação de cursos internacionalmente reconhecidos sobre 
segurança e saúde em estaleiros de construção é um possível instrumento para ter a 
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certeza que os trabalhadores destacados recebem a formação adequada. Experiências-
piloto nesta área, como o VCA, podiam ser implementadas em regiões transfronteiriças ou 
entre países com um fluxo significativo de trabalhadores destacados. Isto asseguraria uma 
formação de qualidade, a certificação oficial da formação e o reconhecimento destes 
cursos pelos empregadores.      
Por outro lado, as taxas elevadas de acidentes no setor aconselham a prevenir os riscos de 
acolher trabalhadores sem a devida preparação para desempenhar uma dada tarefa de 
forma segura. Apesar de os trabalhadores terem de receber a formação obrigatória em 
SST do país de acolhimento, a empresa de acolhimento deve assegurar formação contínua 
e apoio adicionais, especificamente dirigidos ao trabalho a ser desempenhado e ao perfil 
do trabalhador. Neste sentido, as empresas devem tomar em consideração aspetos 
linguísticos, diferenças na cultura de trabalho e gestão da SST, entre outros aspetos 
relevantes. As organizações de empregadores, sindicatos, órgãos paritários com funções 
no campo da SST e inspeções do trabalho devem apoiar estes esforços, fornecendo a 
orientação e os instrumentos adequados.   
 
 

6. Criar um sistema a nível da UE para verificar e reconhecer as reais 
qualificações e experiência dos trabalhadores (destacados) 

 
Alvo: Autoridades da UE, Autoridades nacionais, Parceiros sociais, Fundos setoriais 
 
Existem pelo menos três modos diferentes de olhar para a ocupação de um trabalhador. 
Primeiro, os trabalhadores podem ter obtido qualificações, que certificam a sua aptidão 
para desempenhar certo tipo de trabalho (por exemplo, pedreiro ou carpinteiro), com 
diferentes consequências legais associadas, dependendo da legislação nacional 
(sobretudo se o trabalho se inserir na categoria de profissão regulamentada); segundo, os 
trabalhadores podem receber uma designação profissional, tal como descrita em 
convenções coletivas, com efeitos concretos sobre a remuneração aplicável, sempre que 
existirem escalões salariais; terceiro, a ocupação de um(a) trabalhador(a) segundo as suas 
competências reais.   
Apesar de esta última ser bastante difícil de comprovar, sendo raramente validada através 
dos mecanismos nacionais disponíveis, e sendo normalmente verificada pelo 
empregador/cliente mediante um teste ou no trabalho, o acesso às qualificações e 
designações profissionais pode ser facilitado com relativamente pouco esforço.  
 
Na ausência de transparência, os trabalhadores destacados podem desempenhar tarefas 
perigosas sem terem formação para o efeito ou podem receber um salário mais baixo do 
que o aplicável.  
Em vez disso, um sistema que disponibilizasse informação sobre as competências e 
funções atribuídas a cada nível salarial, por um lado, e sobre a experiência profissional e 
qualificações dos trabalhadores da construção, por outro, traria vários benefícios. Ao 
mesmo tempo que aumentaria a transparência do mercado e reduziria os riscos da 
inadequada aplicação das disposições sobre destacamento, também permitiria aos 
trabalhadores encontrarem um emprego no país de acolhimento ou terem as suas 
competências mais bem valorizadas no seu país de origem.   
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Os cartões pessoais de trabalho criados nalguns países, como o cartão profissional 
desenvolvido pela FLC em Espanha, são um valioso ponto de partida. 
A nível da UE, podia ser desenvolvido um sistema que tornasse esta informação 
interoperável, como recentemente sugerido em conjunto pela FIEC/EFBWW e pelo 
Parlamento Europeu. 
 

7. Apoiar o desenvolvimento do Quadro Europeu de Qualificações 

 
Alvo: Comissão Europeia, Autoridades nacionais 

 
O trabalho contínuo sobre o desenvolvimento do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) 
e sobre a comparação dos Quadros Nacionais de Qualificações entre países da UE é de 
enorme importância para os trabalhadores do setor da construção. Refere-se a cursos de 
ensino e formação profissional inicial ligados às profissões da construção e aos diferentes 
meios pelos quais podem ser obtidos (sistema educativo; uma combinação de formação 
profissional e experiência profissional; acreditação da experiência profissional). Apesar de 
esta ser uma tarefa dos governos nacionais e da Comissão Europeia, os serviços de 
emprego público, associações profissionais e parceiros sociais podiam estar envolvidos.    
Embora uma melhor comparação entre currículos para possível reconhecimento ou 
valorização de competências pelo mercado não esteja estritamente ligada ao 
destacamento, isto podia melhorar o funcionamento global do mercado de trabalho no 
setor da construção, como recentemente afirmado pelos parceiros sociais europeus deste 
setor no Pact for Skills in Construction . 
 

8. Construir uma base de dados europeia descrevendo os requisitos 
para a confirmação / reconhecimento de qualificações no setor da 
construção para trabalhadores móveis – sobretudo para funcionários 
com qualificações entre os níveis 2 e 5 do QEQ  
 
Alvo: Comissão Europeia, Serviços de emprego público, Autoridades nacionais 
(incluindo inspeções do trabalho), Parceiros sociais 
 
A maioria dos trabalhadores móveis (incluindo trabalhadores destacados) não conhece as 
possibilidades de reconhecer / confirmar as suas qualificações noutros países da UE. Isto 
é particularmente verdade no caso das profissões não regulamentadas. De modo a 
colmatar esta lacuna, uma base de dados disponível em todas as línguas da UE deveria 
incluir informação sobre: (i) principais conteúdos, competências esperadas e 
direitos/deveres legais associados às diferentes qualificações; (ii) os procedimentos para 
confirmar / reconhecer qualificações em países individuais da UE; (iii) oportunidades de 
formação (que complementem o conhecimento e as aptidões) para obter qualificações de 
acordo com os requisitos nacionais; e (iv) informação sobre profissões associadas, de 
acordo com as convenções coletivas setoriais em vigor num dado país (com informação 
atualizada sobre os respetivos salários mínimos e indemnizações). A base de dados 
também deveria conter informação sobre licenças e requisitos legais na área da segurança 
e saúde no trabalho. Alguns sites já disponibilizam esta informação, como o portal 
CEDEFOP e a base de dados da UE sobre profissões regulamentadas. Contudo, a 

https://www.fiec.eu/application/files/6616/3429/1904/2021-06-24-EFBWW-FIEC-statement-ESSP-PLC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0473_EN.html
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory?search=&year=&country=&sort_order=DESC&items_per_page=12&page=1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
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informação poderia ser mais exaustiva e fácil de consultar pelos trabalhadores. Além disso, 
as instituições públicas e outros stakeholders, incluindo os parceiros sociais, podem 
contribuir de forma ativa para divulgar estes instrumentos entre as empresas e 
trabalhadores. Por fim, enquanto os trabalhadores  veriam as suas oportunidades de 
mobilidade crescer, os trabalhadores destacados poderiam ter mais facilidade a perceber 
qual o nível salarial que se lhes aplica quando estão no estrangeiro, à luz das suas aptidões 
e qualificações reais.            
 

9. Desenvolver normas internacionalmente aceites  
 
Alvo: Associações profissionais, Membros da ISO 
 
Embora muitas profissões no setor da construção não se encontrem formalmente 
regulamentadas, o mercado pode validar certificados e experiência em empregos que 
exijam competências específicas, tais como a pavimentação ou o revestimento de 
isolamento térmico.  
Enquanto o desenvolvimento de iniciativas por empresas pode ser uma solução 
temporária, o desenvolvimento e implementação de normas ISO parece ser uma opção 
mais promissora para promover a confiança no mercado. Por exemplo, a ISO 17024-2012 
Conformity assessment-General requirements for bodies operating the certification of 
persons pretende criar confiança no mercado e com autoridades e empregadores ao 
certificar as competências de indivíduos para o desempenho de certas atividades, 
prevenindo assim a intrusão e a fraude. A confiança nos respetivos sistemas para a 
certificação de pessoas é gerada mediante um processo globalmente aceite de avaliação 
e reavaliação regular da competência.  
 
As normas poderão tornar-se a pedra angular, não só para avaliar e certificar a experiência 
profissional, mas também para desenvolver cursos dirigidos a trabalhos específicos ou 
lacunas no conhecimento, de modo a normalizar conteúdos e resultados.  
 

10. Promover o envolvimento de trabalhadores qualificados e a 
formação profissional ao longo da vida 
 
Alvo: Autoridades locais, Autoridades nacionais  
 
Os concursos e incentivos públicos dirigidos à indústria da construção devem promover o 
envolvimento de trabalhadores qualificados, exigindo, por exemplo, que os trabalhos 
sejam desempenhados por empresas/técnicos especializados para que possam ser 
concedidos incentivos, ou atribuindo pontos em concursos públicos para a real experiência 
e qualificações dos funcionários propostos pelos proponentes. Neste sentido, a referência 
a ‘cláusulas sociais’ e critérios de qualidade na Diretiva 2014/24/UE sobre contratos 
públicos (Artigo 67) deverá ser devidamente tida em conta.     
Esta abordagem desincentivaria a subcontratação a empresas não qualificadas, do próprio 
país ou do estrangeiro.  
De modo a tornar esta abordagem eficaz, as instituições públicas precisam de: (i) 
instrumentos e recursos para verificar o envolvimento efetivo de trabalhadores declarados 
no concurso no estaleiro de construção; (ii) capacidade de assegurar a qualidade do 

https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
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sistema de formação, por exemplo certificando as escolas de formação profissional e 
avaliando-as periodicamente.  
Esta recomendação seria mais eficaz se implementada em conjunto com um sistema de 
verificação da experiência profissional e qualificações dos trabalhadores da construção 
(ver recomendação nº.6 acima).  
 

11. Fazer a criação de empresas ativas no setor da construção 
depender da posse das competências adequadas 

 
Alvo: Autoridades da UE  
 
De modo a assegurar o adequado funcionamento do mercado interno e a garantir 
segurança e saúde num setor com uma elevada taxa de acidentes no trabalho, deveriam 
ser introduzidas regras da UE para impor requisitos específicos a pessoas que queiram 
abrir uma empresa de construção.  
Tendo em conta os acidentes, que muitas vezes atingem trabalhadores desfavorecidos, a 
criação de uma empresa no setor deveria implicar a frequência com aprovação de cursos 
de segurança e saúde no trabalho pelo empregador. A proibição de levar a cabo obras de 
construção deve vigorar no caso de negligência ou acidentes no trabalho devidos a 
violações das regras pelo empregador. 
Devem ser exigidos requisitos semelhantes às agências de trabalho temporário, cujas 
atividades no setor são apontadas na literatura e por intervenientes entrevistados durante 
o projeto como ocultando sérios riscos de exploração.  
Globalmente, recomenda-se implementar uma avaliação ex post dos efeitos reais da 
intermediação laboral no mercado de trabalho, na concorrência leal e na proteção dos 
trabalhadores para decidir se se deve rever de forma restritiva a Diretiva 2008/104/CE 
sobre o trabalho temporário.  
A adoção de regras a nível da UE, em vez de a nível nacional, é desejável para resolver o 
uso abusivo do destacamento por parte de empresas fictícias estabelecidas em países 
onde existem poucos requisitos.  
 

12. Promover a mobilidade como uma oportunidade de 
aprendizagem 

 
Alvo: Centros de formação profissional, Autoridades nacionais, Autoridades locais 
 
Graças ao financiamento disponível na UE, algumas experiências podem incentivar a 
aprendizagem em contexto de trabalho por parte de estudantes ou a mobilidade orientada 
para a aprendizagem por parte de trabalhadores da construção. Por exemplo, como se vê 
no estudo de caso italiano, a mobilidade pode dar a jovens trabalhadores a oportunidade 
de participar em obras de reabilitação específicas em edifícios com determinado valor 
histórico e arquitetónico.   
A promoção de experiências similares, também através de parcerias entre institutos de 
formação profissional, podia ajudar a tornar o setor mais atrativo e a sensibilizar os 
trabalhadores para as possibilidades disponíveis no estrangeiro. Os cursos também devem 
abranger competências linguísticas, que continuam a ser um problema, sobretudo nos 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
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casos da mobilidade de curta duração, e outras ‘competências transversais’, incluindo 
sobre a cultura dos países de acolhimento.  
Outra ferramenta para explorar oportunidades similares é a inclusão de períodos de 
trabalho no estrangeiro como parte de programas de formação e aprendizagem. Neste 
sentido, as instituições públicas ou escolas de formação profissional podiam desempenhar 
um papel de apoio, ajudando as empresas a encontrarem parceiros no estrangeiro.  
O financiamento pode ser acedido através do programa Erasmus+, que também cobre os 
custos de viagem e assegura uma diária aos beneficiários.  
A nova iniciativa da UE, ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), também parece 
particularmente interessante pois permite aceder a formação financiada no estrangeiro 
para jovens que não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer tipo de formação 
(NEETs). Este enquadramento podia ser usado para promover a atratividade do setor e 
preparar mão de obra nova e qualificada no mercado de trabalho da UE.   
Os participantes nestes programas deveriam ter direito a um certificado final, ajudando-
os a terem a experiência reconhecida quando estiverem à procura de emprego.  
  
Nalguns casos, experiências similares poderão ser abrangidas pelas regras do 
destacamento, envolvendo possíveis simplificações (por exemplo, mantendo os 
trabalhadores ligados à legislação da segurança social do país de origem).  
 

13. Explorar as oportunidades oferecidas pela digitalização 
 
Alvo: Autoridades nacionais, Empresas  
 
Durante a pandemia da COVID-19, o e-learning e o trabalho remoto tornaram-se uma 
prática comum. Enquanto o trabalho remoto pode ser difícil de implementar para 
atividades de construção, o destacamento pode beneficiar do e-learning.  
Os trabalhadores destacados poderão aceder de forma mais fácil a cursos oferecidos no 
país de acolhimento ou cursos de língua, e começar a frequentá-los antes do início do 
destacamento. Do mesmo modo, poderão fazer contactos relevantes com a empresa de 
acolhimento online antes de começarem a trabalhar.  
As instituições públicas também poderão aproveitar as oportunidades oferecidas pela 
digitalização para aceder a documentos relevantes (por exemplo, ao requererem folhas de 
vencimento) e para tornar certas informações das bases de dados sobre declarações de 
destacamento mais fáceis de aceder pelas organizações com um interesse na regularidade 
do emprego, por exemplo os fundos setoriais (como acontece na Alemanha, seguindo um 
acordo de partilha de dados entre a Soka Bau e as autoridades aduaneiras). Finalmente, a 
divulgação de informação destinada a trabalhadores destacados através de uma aplicação, 
já experimentada nalguns projetos, parece muito promissora. Os smartphones são um 
canal de comunicação chave para trabalhadores no estrangeiro. Assim, as autoridades 
nacionais devem trabalhar no sentido de desenvolver a aplicação e procurar divulgá-la com 
o apoio de instituições da segurança social, parceiros sociais e outros intervenientes (tais 
como câmaras de comércio ou associações profissionais).     
Outro exemplo interessante vem da Polónia, onde o projeto do governo ‘Monitorização 
do trabalho e estadia para efeitos de trabalho de estrangeiros no território da República 
da Polónia’ desenvolveu ferramentas digitais para facilitar procedimentos administrativos 
ligados ao trabalho de cidadãos estrangeiros.  
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1. Facilitar o acesso à informação dirigida a empresas de envio e 
trabalhadores destacados  
 
Alvo: o Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales) e/ou as Autoridades Aduaneiras Alemãs 
(Zoll/Generalzolldirektion) 
 
Os trabalhadores destacados precisam de informação sobre os seus direitos para poderem 
reivindicá-los. Logo, a informação necessária tem de estar acessível.  
 
O site nacional oficial Zoll online - Anmeldungen bei Entsendung deveria estar disponível 
nas línguas dos países de origem mais frequentes, nomeadamente em: polaco, romeno, 
esloveno, croata, búlgaro, húngaro e sérvio. Para um acesso fácil, é também importante 
disponibilizar a informação de interesse de forma estruturada. Mesmo em alemão, o site 
é confuso. De modo a facilitar o acesso, deve ser usada uma linguagem simples.  
 
Apesar de não declarar de forma explícita que os sites nacionais devem estar disponíveis 
nas línguas dos países de envio mais frequentes, a Diretiva 2014/67/UE, Art. 5 (2) afirma 
que o acesso à informação deve ser fácil, tanto para prestadores de serviços como para os 
próprios trabalhadores destacados, e que cada Estado-Membro tem ‘escolha’ sobre as 
línguas do site ‘em função da procura no mercado de trabalho’. Isto também é enfatizado 
no parágrafo 18 dos considerandos.    
 
Em linha com este objetivo, e como sugerido na primeira recomendação a nível da UE, o 
legislador alemão também deve incorporar na Lei Alemã dos Trabalhadores Destacados 
(AEntG – Arbeitnehmerentsendegesetz – secção 16, número 2) a obrigação de as 
autoridades competentes – neste momento, as Autoridades Aduaneiras Alemãs 
(Zoll/Generalzolldirektion) – disponibilizarem a informação sobre o sistema de 
destacamento numa linguagem fácil, em diferentes línguas (dos países de origem mais 
frequentes) e de forma estruturada. 
 
Atualmente, o site oficial só está disponível em alemão e inglês. É pouco claro, rebuscado 
e utiliza uma linguagem jurídica complicada (por exemplo, são mencionados parágrafos da 
Lei do Salário Mínimo, da Lei dos Trabalhadores Destacados e da Lei do Trabalho 
Temporário, que uma empresa estrangeira sem conhecimento da lei alemã não será capaz 
de entender). 
 
Os trabalhadores destacados e seus empregadores também devem ser capazes de colocar 
questões: assim, o site deveria incluir um chat ou link com contactos que lhes permitam 
resolver os seus problemas específicos.  
 
Além disso, deve existir uma aplicação para o destacamento de trabalhadores, para que 
os trabalhadores destacados e seus empregadores possam informar-se sobre os seus 

Recomendações a nível nacional – Alemanha 

 

 
Exemplo 

Um bom exemplo e ótima fonte 

de informação é o site da 

SOKA-BAU: Europa - SOKA-BAU, 

que apresenta a informação 

sobre o regime de férias pagas 

em 14 línguas (alemão, búlgaro, 

checo, espanhol, francês, 

inglês, húngaro, croata, 

italiano, holandês, polaco, 

português, romeno, turco). A 

SOKA-BAU também presta 

serviços de consultoria através 

de linhas diretas com 

consultores nas várias línguas.  

Existe uma linha direta Customs 

online - Contact and help 

(zoll.de) do Ministério Federal 

do Trabalho e Assuntos Sociais 

apenas em alemão. Esta linha 

só presta aconselhamento em 

relação ao salário mínimo. Não 

fornece mais informações. Esta 

linha também devia funcionar 

nas línguas dos países de 

origem mais frequentes.  

O site das Autoridades 

Aduaneiras Alemãs recomenda 

que os países da Europa Central 

e de Leste acedam a 

aconselhamento e apoio 

através do portal da 

Confederação de Sindicatos 

Alemã: Faire Mobilität (faire-

mobilitaet.de) 

 

 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.soka-bau.de/europa
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
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direitos e deveres através de smartphones. A digitalização também tem o potencial de 
reduzir os encargos burocráticos associados às declarações relativas ao destacamento.  
 
Contudo, nem todos os trabalhadores destacados têm a possibilidade de usar um 
smartphone ou computador, por isso– além de fornecer informações através do site 
nacional ou da aplicação – há ainda a necessidade de outro modo de tornar a informação 
acessível, como uma linha direta, através da qual os trabalhadores destacados e seus 
empregadores se possam informar.  
 
Resumindo, existe a necessidade de: 

• informação transparente e facilmente acessível;   

• informação estruturada de forma simples para o utilizador (clara e reduzida ao 
essencial); 

• instruções em linguagem simples com frases curtas e explicações detalhadas; 

• conteúdos disponíveis em várias línguas; 

• secção de questões frequentes;  

• possibilidade de contactos diretos;  

• links diretos para: 
o as convenções coletivas vinculativas por setor; 
o as caixas de férias; 
o os salários aplicáveis de acordo com as convenções coletivas. 

 

2. Implementar devidamente na Lei Alemã a obrigação de as 
empresas de envio informarem os trabalhadores destacados  
 
Alvo: o Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais  
 
Até 1 de agosto de 2022, a Diretiva 2019/1152/UE deve ser implementada na lei alemã. A 
diretiva estipula que todos os trabalhadores devem ser informados sobre os aspetos 
essenciais da relação de trabalho.  
 
Para o procedimento de destacamento, o Art. 7 é especialmente importante. Segundo este 
artigo, os empregadores têm a obrigação de informar os trabalhadores que destacam para 
outro Estado-Membro das condições de trabalho aplicáveis durante o período de 
destacamento. O artigo também lista a informação adicional que deve ser disponibilizada 
aos trabalhadores destacados segundo a Diretiva relativa a Trabalhadores Destacados. De 
acordo com o considerando 4 da Diretiva 2019/1152/UE, a informação deve ser fornecida 
atempadamente, por escrito e de um modo facilmente acessível para o trabalhador.  
 
Os requisitos de informação devem ser integrados na Lei Alemã dos Trabalhadores 
Destacados (AEntG) como um pré-requisito necessário para cumprimento das condições 
mínimas de trabalho, na aceção da Secção 5 da Lei Alemã dos Trabalhadores Destacados 
(AEntG), para que as Autoridades Aduaneiras também possam ser capazes de monitorizar 
os requisitos de informação para as empresas de envio. Esta informação já podia estar 
integrada no procedimento de notificação, conforme a Secção 18 da Lei Alemã dos 
Trabalhadores Destacados (AEntG).  
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3. Considerar a empresa de acolhimento responsável por fornecer 
informação à empresa de envio 

 
Alvo: o Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais  
 
Para que a empresa de envio possa passar a informação necessária aos seus trabalhadores 
destacados, a informação que recebe deve ser detalhada e compreensível. Por um lado, 
também para esta questão, é importante melhorar o site nacional oficial sobre 
destacamento. Por outro lado, o fornecimento de informação também deve fazer parte 
das obrigações dos contratantes alemães. Isto podia ser acrescentado ao parágrafo 2 da 
secção 14 da Lei Alemã dos Trabalhadores Destacados (AEntG).  
 
 

4. Desenvolver um processo de integração (onboarding) para 
trabalhadores destacados 

 
Alvo: o Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais, as Autoridades Aduaneiras 
Alemãs, Fair Mobility, Associação de Trabalhadores Migrantes (Europäischer Verein für 
Wanderarbeitnehmer, EVW), Rede de consultoria ‘Bom Trabalho’ (Beratungsnetzwerk 
Gute Arbeit), PECO Institut e.V. 
 
No seguimento da proposta de fornecer informação sobre o sistema de destacamento 
àqueles que precisam dela, deve haver uma forma automática de receber este tipo de 
informação: as Autoridades Aduaneiras Alemãs devem fornecer um kit de informações 
básicas a todas as empresas de envio, sempre que estas submetam uma declaração de 
destacamento e dos seus trabalhadores destacados. Isto podia ser feito através de uma 
aplicação ou da utilização de códigos QR. O kit deve ser muito fácil de aceder. Também se 
podia estender a todos os trabalhadores destacados.  
 
Como sugerido na segunda recomendação a nível da UE, durante o processo de integração 
deve ser atribuída uma pessoa de contacto aos trabalhadores destacados no local de 
acolhimento. As redes de consultoria existentes, nomeadamente os representantes da Fair 
Mobility, EVW, Beratungsnetzwerk Gute Arbeit, e do PECO Institute e.V., seriam indicados 
para este efeito.  
 
Isto garantiria o acesso a aconselhamento no país de acolhimento. Esta tarefa em concreto 
exigiria mais recursos financeiros, assim como mais pessoal, para as redes de consultoria.  
 
Até agora, algumas empresas de envio oferecem cursos que preparam os trabalhadores 
destacados para a sua estadia no país de acolhimento. Assuntos comuns são: segurança e 
saúde, impostos e outros aspetos práticos. Isto também devia ser uma parte obrigatória 
do processo de integração controlado pelas Autoridades Aduaneiras Alemãs. Esta 
incumbência podia ser acrescentada à secção 16 da Lei Alemã dos Trabalhadores 
Destacados (AEntG). 
 
 
 

Exemplo 

A Fair Mobility tem agora 11 

centros de aconselhamento na 

Alemanha. Começou por ser 

um projeto da Confederação de 

Sindicatos Alemã (DGB), mas 

entretanto foi-lhe atribuído um 

mandato com a implementação 

na lei alemã da revisão da 

Diretiva relativa aos 

Trabalhadores Destacados. O 

projeto deu assim lugar a uma 

instituição independente. Além 

do trabalho de 

aconselhamento, também 

organizam sessões de 

informação e visitam estaleiros 

de construção. A Fair Mobility 

trabalha em estreita 

colaboração com a Associação 

de Trabalhadores Migrantes 

(EVW) no seu trabalho de 

aconselhamento e com o 

PECO-Institute e.V., que 

funciona na Baviera. A 

Beratungsnetzwerk Gute Arbeit 

(Rede de consultoria ‘Bom 

Trabalho’) também presta 

serviços de aconselhamento a 

trabalhadores estrangeiros, de 

modo a assegurar boas 

condições de trabalho e 

salários justos na Alemanha. 

Aconselham e apoiam 

trabalhadores móveis, 

sobretudo de países europeus, 

em todas as questões ligadas 

ao trabalho. 
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5. Assegurar uma cooperação mais estreita entre os vários 
intervenientes 

 
Alvo: o Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais, Autoridades Aduaneiras 
Alemãs, Fundo de Pensões Alemão (Deutsche Rentenversicherung, DRV), Parceiros 
sociais da indústria de construção alemã (IG-BAU, ZDB, HDB), Fair Mobility (EVW), Rede 
de consultoria ‘Bom Trabalho’, Associação Profissional da Indústria de Construção Alemã 
(BG-BAU) 

 
Existem diferentes competências na área do destacamento. As várias instituições e 
autoridades detêm diferentes tipos de informação. Há muita troca bilateral de dados, mas 
não existe uma ligação mais abrangente entre os vários intervenientes no processo de 
destacamento.  
 
Deve existir uma plataforma para a partilha de dados e de informação, de modo a facilitar 
o combate ao trabalho não declarado e a reunir a informação necessária a trabalhadores 
e empregadores envolvidos no processo de destacamento.  
 

6. Garantir que os trabalhadores destacados (e seus empregadores) 
estão cientes das regras de segurança e saúde no trabalho 

 
Alvo: o Ministério Federal do Trabalho e Assuntos Sociais, Autoridades Aduaneiras 
Alemãs, BG-BAU 
 
 
A questão da segurança e saúde na indústria da construção tem de ser salientada, tendo 
em conta o elevado risco de acidentes em estaleiros de construção.  
 
A Associação Profissional da Indústria de Construção Alemã (BG-BAU) disponibiliza 
informação, mas não tem nenhum conhecimento específico sobre trabalhadores 
destacados. Sem esse conhecimento, não conseguem chegar aos trabalhadores de forma 
adequada, nem prestar os seus serviços antes de um acidente acontecer. Logo, a BG-BAU 
deve ser informada sobre cada destacamento após emissão da declaração da empresa de 
envio (secção 18, Lei Alemã para Trabalhadores Destacados) por parte das Autoridades 
Aduaneiras Alemãs.  
 
Além disso, seria necessário chegar a todos os trabalhadores destacados e empresas de 
envio no sentido de haver um curso obrigatório sobre segurança e saúde adaptado aos 
trabalhadores destacados, focando a necessidade de entender certa terminologia, 
nomeadamente termos técnicos utilizados em estaleiros de construção.  
 
A informação disponibilizada pela BG-BAU deve ser distribuída aos trabalhadores 
destacados e às empresas de envio de antemão – possivelmente também como parte do 
processo de integração ou antes do destacamento.  
 

Exemplo 

A regulamentação de uma 

cooperação crescente entre as 

autoridades e os serviços de 

emprego integrados, na Secção 

2 da Lei de Combate ao 

Trabalho Não Declarado, é um 

começo no sentido de uma 

cooperação mais estreita, mas 

tem de ser cada vez mais 

implementada na prática. 

 

 

Exemplo 

A Associação Profissional da 

Indústria de Construção Alemã 

(BG-BAU) é a instituição 

responsável pela SST na 

indústria de construção alemã. 

No caso de acidentes no 

trabalho, é a instituição de 

seguro competente. Oferecem 

cursos e disponibilizam 

informação em 12 línguas 

diferentes, de forma clara e 

estruturada, na área da SST.   
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7. Promover a mobilidade como uma oportunidade de 
aprendizagem 

 
Alvo: Centros de formação, Instituto Federal de Formação Profissional (Bundesinstitut 
für Berufsbildung, BiBB) 

 
Comparativamente com outros países e outros ramos, o sistema de formação profissional 
na indústria de construção alemã ainda funciona bem. Em 2021, durante a pandemia, o 
mercado da formação na indústria da construção desenvolveu-se significativamente 
melhor do que noutros setores. Ultrapassando os 41 000, o número total de aprendentes 
na indústria da construção atingiu o nível mais alto desde 2002. No entanto, a falta de mão 
de obra qualificada está a aumentar. O intercâmbio entre países para aprendentes podia 
tornar o setor mais atrativo para jovens.   
 
Estar no estrangeiro deve ser normalizado na área da formação profissional. Tem de se 
tornar mais atrativo para jovens aprendentes realizarem parte da sua formação 
profissional no estrangeiro.  

8. Exigir prova da devida participação no regime da segurança social 
para a indústria de construção alemã no caso da contratação pública  
 
Alvo: Governo Federal Alemão 
 
Existem planos para uma Lei Federal de Contratação Pública na Alemanha, que incluem 
que os empregadores interessados na concessão de um contrato público têm de cumprir 
com as condições estipuladas nas convenções coletivas.  
 
A prova do cumprimento das convenções coletivas será apresentada no processo de 
concurso, de acordo com a legislação sobre contratação pública, submetendo um 
certificado do fundo competente da segurança social. Este certificado não deve ter mais 
do que três meses.  
 
Isso devia incluir a devida participação no regime de segurança social que, no caso dos 
trabalhadores destacados, seria o regime de férias pagas da SOKA-BAU. O objetivo seria 
evitar o trabalho não declarado e assegurar o cumprimento das condições mínimas de 
trabalho descritas na secção 5 da Lei Alemã dos Trabalhadores Destacados (AEntG). Com 
o certificado da SOKA-BAU, uma empresa de construção pode comprovar que participa 
devidamente no sistema de segurança social e que paga as suas contribuições de forma 
regular. Isto também se devia aplicar no caso do destacamento para empresas de envio, 
quando o contratante é o proponente no contrato público federal.  
 
 
 
 
 
 

 

Exemplo 

Com o Erasmus+ já existe a 

implementação de cooperação 

europeia na área da educação. 

O programa incentiva os 

aprendentes a realizarem parte 

(não mais do que ¼) da sua 

formação profissional no 

estrangeiro. O programa 

assegura os custos de viagem e 

uma diária, financiados em 

grande parte pela Comissão 

Europeia e pelo Ministério 

Federal da Educação.  

 

 
Exemplo 

Até agora, existem apenas 

regulamentos regionais 

(Bundesländer) relativos ao 

cumprimento de convenções 

coletivas aquando da 

participação em contratos 

públicos.   

Pela primeira vez, a 1 de 

setembro de 2021, a revisão da 

Lei de Hesse sobre o 

Cumprimento de Contratos 

Públicos e Convenções 

Coletivas (HVTG) incluiu uma 

cláusula segundo a qual a 

devida participação no sistema 

de segurança social deve ser 

comprovada como atestando o 

cumprimento das condições da 

convenção coletiva aquando da 

adjudicação de contratos 

públicos no setor da 

construção. 
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1. Disponibilizar a informação destinada a empresas de envio e 
trabalhadores destacados nas línguas dos principais países de 
origem 
 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais, Regiões e províncias autónomas, 
Instituto Nacional de Segurança Social (INPS), Instituto Nacional de Seguros Contra 
Acidentes no Trabalho (INAIL) 
 
Esta recomendação básica implicaria uma revisão do artigo 7(2) do Decreto Legislativo 
136/2016, o decreto italiano que transpõe as Diretivas da UE relativas ao destacamento 
de trabalhadores.  
Mais especificamente, o decreto podia mandatar o Ministério do Trabalho e Políticas 
Sociais para disponibilizar a informação sobre as condições de trabalho e emprego nas 
línguas dos principais países de envio para Itália (até agora, o decreto apenas exige que a 
informação esteja disponível em italiano e inglês).   
 
A alteração podia ser enriquecida com uma cláusula geral que desse poderes ao Ministério 
para incluir outras informações relativas ao destacamento no portal nacional. Isto 
implicaria a coordenação com instituições responsáveis pelas áreas de inspeções e 
coordenação da segurança social (INPS e INAIL), bem como com regiões e províncias 
autónomas nas suas áreas de competência (por exemplo, à luz da sua autonomia 
estatutária, a Friuli Venezia Giulia gere práticas para o destacamento a partir de países 
terceiros através das suas delegações regionais.    
 

2. Atualizar o site nacional sobre destacamento 

 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais 
 
Entre as atuais lacunas do site: a ausência de informação sobre o papel das instituições 
paritárias, sobretudo no setor da construção e com referência à obrigação de registo com 
os respetivos fundos setoriais (Casse Edili), e a ausência de informação clara sobre o papel 
que certas funções e o nível de experiência têm na identificação de salários mínimos, tal 
como definido nas convenções coletivas.  
 
Seria também aconselhável disponibilizar no site disposições específicas dirigidas aos 
setores mais afetados pelo destacamento. Por exemplo, o Decreto-Lei 13/22, com efeitos 
a partir de 25 de maio de 2022, tornou obrigatória a aplicação das convenções coletivas 
dirigidas ao setor da construção para empresas italianas e estrangeiras trabalhando em 
estaleiros de construção com um capital de pelo menos 70 000 euros e que beneficiem de 
incentivos públicos.  
 
 
 

Recomendações a nível nacional – Itália 
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3. Considerar a empresa de acolhimento responsável pelo 
fornecimento de informação à empresa de envio 

 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais, Parlamento Italiano 
Segundo o artigo 10bis do Decreto Legislativo 136/2016, que transpõe Diretivas da UE 
relativas ao destacamento, a empresa de acolhimento é obrigada a informar as agências 
de trabalho temporário sobre as condições de trabalho e emprego aplicáveis a 
trabalhadores destacados, de acordo com as regras em Itália, numa comunicação por 
escrito. 
Esta obrigação podia estender-se a todas as empresas de envio.  
 

4. Aumentar o nível de informação disponível para trabalhadores 
destacados e, de modo mais geral, para trabalhadores estrangeiros  
 
Alvo: Governo nacional, Regiões e províncias autónomas, Parceiros sociais, Patronatos, 
ONGs  
O portal italiano ‘integrazionemigranti.gov.it’ é uma plataforma útil de informação para 
trabalhadores estrangeiros que procuram informação sobre questões legais e aspetos 
mais gerais sobre Itália.  
O site deveria estar disponível em mais línguas e incluir informação sobre aspetos menos 
abrangidos até agora (tais como a tributação dos rendimentos e o acesso a serviços de 
saúde).  
Guias ou aplicações dirigidos a trabalhadores estrangeiros deveriam ser disponibilizados 
no portal, começando com aplicações sobre competências linguísticas ou segurança e 
saúde no trabalho.  
 

5. Fomentar o trabalho em equipa  

 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais, INPS, INAIL, Inspeção Nacional do 
Trabalho (INL), Regiões e províncias autónomas, Parceiros sociais, Patronatos, ONGs  

 
Como salientado na terceira recomendação a nível da UE, o Decreto Legislativo 136/2016 
já criou um observatório nacional para o destacamento, onde estão representados vários 
intervenientes, desde autoridades públicas a institutos de investigação e parceiros sociais.  
O Observatório já apresentou dois relatórios com uma quantidade enorme de dados sobre 
tendências do destacamento.  
De qualquer modo, com vista a reforçar a monitorização, seria aconselhável criar um portal 
onde informação em tempo real pudesse ser trocada por pessoal autorizado (por exemplo, 
das inspeções, Casse Edili ou parceiros sociais). 
Outras ações possíveis para fortalecer o trabalho em equipa incluem atividades leves de 
coordenação entre membros do observatório para implementar campanhas e iniciativas 
conjuntas.  
 
 
 

Exemplo 

O site Formapp, criado pelo 

organismo que coordena os 

fundos paritários para a 

formação profissional no setor 

da construção (Formedil) inclui 

aplicações para smartphones 

concebidas para trabalhadores 

da construção.    

Entre elas, a aplicação Babele 

disponibiliza informação em 9 

línguas sobre segurança e 

saúde em estaleiros de 

construção, incluindo um 

glossário e um manual ilustrado 

com comportamentos a adotar 

para evitar acidentes no 

desempenho de certos 

trabalhos.   

 

 Exemplo 

A legislação italiana já exige, no 

caso do destacamento a partir 

de países terceiros, uma 

declaração prévia da empresa 

de acolhimento aos sindicatos 

setoriais ativos na área 

correspondente (art. 40 (13) do 

Decreto do Presidente da 

República 394/99).   

À luz dos avanços tecnológicos, 

notificações deste género 

poderiam ser antes feitas 

através de uma plataforma 

dedicada.  

 

 



19 
 

6. Promover o envolvimento de trabalhadores qualificados e a 
formação profissional contínua 

 
Alvo: Administração pública (a nível nacional e local)   
 
As regras sobre contratos públicos estão incluídas no Código dos contratos públicos 
(Decreto Legislativo 50/2016) que encarrega as entidades públicas adjudicantes da 
avaliação de propostas com base em indicadores financeiros e de qualidade. Segundo o 
Código, a avaliação de qualidade também se deve basear em competências técnicas e 
profissionais da empresa e dos seus ‘recursos humanos’.  
Aplicam-se critérios simplificados a obras públicas com um valor inferior a € 5 225 000. 
O governo também enunciou critérios sociais básicos que devem ser seguidos na 
adjudicação de obras públicas, independentemente do seu valor. Isto foi feito através de 
Linhas Orientadoras aprovadas pelo Ministério do Ambiente e de proteção do território e 
do mar com o Decreto de 6 de junho de 2012.  
Contudo, a monitorização desta medida mostrou que a aplicação destes critérios é 
limitada e que, em qualquer caso, a administração pública tem dificuldade em monitorizar 
questões sociais e a qualidade de obras na fase de implementação.  
Reformas poderiam fortalecer o papel que as qualificações das empresas e do pessoal 
desempenham na adjudicação de contratos; contudo, os esforços devem concentrar-se no 
cumprimento efetivo das regras. Neste sentido, seria necessário uma orientação e 
formação mais fortes, sobretudo para as administrações locais.   
A administração pública também podia reforçar a monitorização através de observatórios 
locais, incluindo parceiros sociais, e celebrando acordos com inspeções do trabalho locais, 
para ajudar a assegurar condições adequadas de trabalho na implementação de obras 
públicas, assim como a harmonia entre as normas de trabalho garantidas na proposta e 
aquilo que é observado na fase de implementação.  
 

7. Garantir que os trabalhadores têm a preparação adequada para 
implementar obras de construção de forma segura  
 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais  

 
O artigo 27 do Decreto Legislativo 81/2009, que transpõe Diretivas da UE sobre Segurança 
e Saúde no Trabalho, prevê a adoção de regras que vão neste sentido. De forma mais 
concreta, empresas e trabalhadores independentes nalguns setores devem ser avaliados 
com base num sistema de pontuação através do qual são atribuídos pontos pela 
participação em cursos de formação e à luz de normas contratuais e organizacionais 
(também em referência à subcontratação e ao uso de contratos atípicos).   
Devem se descontados pontos no caso de violações das regras de segurança e saúde no 
trabalho.  
A pontuação também deve ser considerada aquando da adjudicação de obras públicas e a 
perda total de pontos proíbe a implementação de obras de construção. Contudo, ainda 
não foram introduzidos os decretos de execução. A sua aprovação é altamente 
recomendada para que estas disposições se tornem efetivas.  

https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/en/communication/news/19-linea-1-news/l1-wp1-news/320-l1-wp1-news-report-gpp-2020?iccaldate=2019-12-1
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De qualquer modo, o Código dos contratos públicos prevê a exclusão dos contratos de 
operadores que tenham cometido infrações graves e devidamente verificadas das regras 
de segurança e saúde no trabalho.   
 

8. Fazer a criação de empresas de construção depender da posse das 
competências adequadas 

 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais, Parlamento Italiano, Administração 
pública (a nível nacional e local)  
 
O artigo 27 do Decreto Legislativo 81/2008 podia ser alterado de modo a fazer com que a 
criação de empresas de construção dependesse da participação aprovada em cursos 
específicos.  
De modo a combater abusos na área do destacamento, medidas semelhantes devem ser 
coordenadas a nível da UE. 
Contudo, as alterações mais recentes ao decreto estenderam a obrigação de frequentar 
cursos de segurança e saúde no trabalho também aos empregadores (anteriormente, esta 
era apenas uma obrigação dos trabalhadores, gestores e responsáveis pela prevenção).  
Uma abordagem complementar para apoiar empresas sólidas e resolver a presença de 
empresas sem qualquer capacidade efetiva, com possíveis consequências na regularidade 
do emprego, consiste em introduzir limiares de dimensão nos contratos públicos, que vão 
aumentando à medida da complexidade das obras a serem implementadas. 
Esta informação podia ser verificada através de dados na posse das Câmaras de Comércio 
e, no caso de empresas estrangeiras, através de documentos obtidos de forma 
semelhante.  
 

9. Promover a mobilidade de saída e de entrada como uma 
oportunidade de aprendizagem  
 
Alvo: Parceiros sociais, Escolas de formação profissional, Regiões, ONGs 
 
Com vista a implementar a nível nacional a 12ª recomendação a nível da UE, as convenções 
coletivas setoriais podiam dar poderes aos parceiros sociais a nível local e às instituições 
paritárias (Casse Edili e Scuole Edili, que entretanto se fundiram com os organismos 
paritários setoriais responsáveis pela prevenção de acidentes no trabalho, CPT) para 
promoverem o interesse no setor, fomentando atividades de cooperação transfronteiriça 
destinadas a reforçar as competências linguísticas e profissionais.   
Contudo, este passo não é formalmente necessário.  
As escolas de formação profissional no setor da construção (Scuole Edili) e a sua entidade 
coordenadora (Formedil) podem, de qualquer modo, promover parcerias e oportunidades 
de formação no estrangeiro ou para trabalhadores estrangeiros em Itália, possivelmente 
com o apoio de trabalhadores ou parceiros (institucionais) capazes de aceder a fundos 
europeus ou de criar e manter redes internacionais.  
Neste sentido, vale a pena recordar que o curso italiano de 16 horas sobre segurança e 
saúde ocupacional em estaleiros de construção privilegia a formação-ação à formação em 
sala de aula. O curso, obrigatório para os trabalhadores antes de entrarem num estaleiro 
de construção pela primeira vez, é dado em workshops em que os trabalhadores testam o 

Exemplo 

As Scuole Edili oferecem cursos 

em que a formação obrigatória 

em segurança e saúde é 

precedida de uma orientação 

inicial sobre competências 

linguísticas e profissionais dos 

trabalhadores em cooperação 

com organizações locais e, 

sempre que possível, de um 

curso de iniciação à língua.  

Algumas empresas italianas 

contactadas no âmbito do 

projeto usaram obras 

adjudicadas no estrangeiro 

para aí enviarem os seus 

aprendizes, juntamente com 

tutores e pessoal especializado.  
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desempenho seguro das principais atividades implementadas num estaleiro de 
construção. Esta abordagem adapta-se particularmente bem a trabalhadores com 
conhecimentos limitados da língua italiana.   
Várias iniciativas implementadas por parceiros sociais e as Scuole Edili para requerentes 
de asilo ou trabalhadores estrangeiros também podem ser adaptadas às características 
dos trabalhadores destacados.  
Finalmente, as grandes empresas podem ‘aproveitar’ a gestão de obras no estrangeiro 
para envolver trabalhadores jovens interessados numa experiência no estrangeiro, desde 
que os incluam em equipas devidamente preparadas e formadas.  
 

10. Explorar as oportunidades oferecidas pela digitalização 

 
Alvo: Ministério do Trabalho e Políticas Sociais 
 
A propósito da implementação a nível nacional da recomendação 13 a nível da UE, 
recordamos que os principais intervenientes na área da cooperação e partilha de dados no 
setor da construção são as instituições paritárias, que contribuem com uma parte dos 
salários dos trabalhadores da construção (Casse Edili). Um protocolo foi recentemente 
assinado entre o seu organismo de coordenação (CNCE) e a Inspeção Nacional do Trabalho 
(INL) no sentido de reforçar a cooperação. Contudo, ao contrário do que acontece noutros 
países, não existe nenhuma base jurídica que permita que as Casse Edili acedam a dados 
de importância maior para garantir um tratamento justo dos trabalhadores destacados no 
que toca ao pagamento das suas férias e outras indemnizações garantidas pelas 
convenções coletivas de aplicação geral.   
Uma solução possível seria a revisão do artigo 10 do Decreto Legislativo 136/2016, de 
modo a mandatar o Ministério do Trabalho e Políticas Sociais para partilhar declarações 
prévias de destacamento no setor da construção.  
Mais especificamente, a partilha de declarações administrativas de empresas (as 
chamadas ‘Comunicações Obrigatórias’ e declarações UNIEMENS) entre o Ministério do 
Trabalho e Políticas Sociais, o Instituto Nacional de Segurança Social (INPS) e as Casse Edili 
melhoraria a capacidade de estes organismos resolverem situações de irregularidade no 
destacamento, ao mesmo tempo que facilitaria a sua coordenação.  
 

 
 
  

Estas boas práticas envolveram 

formação antes do 

destacamento, também sobre 

aspetos práticos a saber 

relativamente ao país de 

acolhimento, e reuniões ad hoc 

diárias durante o destacamento 

para recapitular procedimentos 

sobre como trabalhar em 

segurança, de acordo com as 

atividades a serem 

implementadas. 
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1. Construir uma base de dados descrevendo os requisitos para a 
confirmação / reconhecimento de qualificações no setor da 
construção para trabalhadores migrantes – sobretudo para 
funcionários com qualificações entre os níveis 2 e 5 do QEQ 

 
Alvo: Governo nacional, Conselho Setorial para Competências na Construção, 
Autoridades locais, Intervenientes para fins de divulgação (parceiros sociais, 
associações profissionais, câmaras de comércio) 
 
A construção de uma base de dados nacional, semelhante em forma à sugerida na 
recomendação 8 a nível da UE, não exige mudanças à legislação atual. Contudo, deve 
tornar-se um propulsor de mudança nas políticas de migração da Polónia. Seria 
aconselhável que a obrigação de criar uma base de dados fosse incluída na Lei sobre 
estrangeiros e nalgumas outras leis, tal como a Lei sobre o Emprego e Instituições do 
Mercado Laboral.    
A nível nacional, as instituições públicas responsáveis pelo destacamento de trabalhadores 
e a concessão de licenças de trabalho para funcionários de países terceiros devem assumir 
responsabilidade pela implementação da recomendação, e pela criação e divulgação da 
base de dados. Isto aplica-se aos níveis central, regional e distrital (poviat) da 
administração. Estas atividades devem envolver parceiros sociais, câmaras de comércio e 
associações profissionais. O Conselho Setorial para Competências na Construção deve 
desempenhar um papel importante na preparação (enquanto órgão consultivo) e 
divulgação da base de dados.  
 

2. Criar aplicações que informem os trabalhadores destacados do 
reconhecimento / confirmação de qualificações na Polónia, da 
remuneração para cargos individuais e dos contactos de instituições 
de apoio a migrantes  
 
Alvo: Ministério do Trabalho, Instituição da Segurança Social (ZUS), Inspeção Nacional 
do Trabalho (PIP), Autoridades locais, Intervenientes para fins de divulgação (parceiros 
sociais, câmaras de comércio, associações profissionais, associações de migrantes) 
 
A implementação desta recomendação não exige quaisquer mudanças à legislação. O 
Ministério do Trabalho seria responsável por implementar a devida aplicação. A 
informação a ser coberta pela aplicação está disponível, mas atualmente dispersa por 
várias fontes (Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, e outros ministérios 
responsáveis pelas qualificações relevantes). O principal desafio é, portanto, reunir a 
informação e assegurar a sua consistência.  
A informação sobre a aplicação deve estar disponível na fase de concessão de uma licença 
de trabalho sempre que aplicável (serviços de emprego ao nível poviat), na inspeção do 
trabalho e na Instituição da Segurança Social (ZUS).   

Recomendações a nível nacional – Polónia 

Exemplo 

O Conselho Setorial para 

Competências na Construção 

adotou uma posição 

apropriada relativamente ao 

reconhecimento das 

qualificações de trabalhadores 

migrantes. O conselho, 

reunindo representantes das 

maiores organizações de 

construção, deve ser o mais 

importante órgão consultivo na 

preparação da base de dados.  
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A divulgação de informação sobre a aplicação deve ficar a cargo de organizações ativas na 
indústria da construção.  
 
 
 

3. Preparar e distribuir informação sobre requisitos de segurança e 
saúde  
 
Alvo: Inspeção do trabalho, Intervenientes para fins de divulgação (parceiros sociais, 
câmaras de comércio, associações profissionais, autoridades locais) 
 
A Inspeção Nacional do Trabalho (PIP) deve desempenhar um papel dianteiro na 
preparação e distribuição de informação sobre os requisitos de segurança e saúde em 
locais individuais de trabalho na indústria da construção na Polónia, incluindo informação 
sobre as regras e locais de formação e confirmação da formação (nas línguas dos principais 
grupos de migrantes). A inspeção tem recursos apropriados. Não são necessárias 
alterações à legislação para implementar esta recomendação. No entanto, a Inspeção do 
Trabalho deve receber dotações orçamentais adicionais para esta tarefa.  
As organizações dos parceiros sociais, câmaras de comércio, associações profissionais, 
bem como os serviços de emprego ao nível poviat e regional, devem contribuir para a 
divulgação de informação (com materiais impressos e documentos eletrónicos 
devidamente preparados) nos ambientes de trabalhadores migrantes e nas pequenas 
empresas que os empregam.  
 

4. Criar uma rede de pontos de contacto para trabalhadores 
destacados e migrantes de países terceiros  
 
Alvo: Ministério do Trabalho, Autoridades locais 
 
A criação desta rede não requere alterações à legislação, uma vez que já está incluída na 
Lei polaca sobre estrangeiros. No entanto, as disposições da lei são muito gerais.  
As atividades estão previstas na lei, mas não existem regulamentos de execução nem 
caminhos de financiamento claros. O problema poderá estar nas limitações no 
recrutamento de pessoal adequado para servir os pontos. 
Devem ser estabelecidos pontos de contacto em cada poviat (preferencialmente no 
serviço de emprego do poviat). Deve ser assegurada a presença de especialistas da 
indústria e falantes dos principais grupos de trabalhadores destacados e migrantes no 
ponto de contacto.    
A criação de pontos de contacto deve ser coordenada por instituições públicas (Ministério 
do trabalho). Contudo, esses pontos também podem ser geridos por organizações da 
indústria, na base de convenções com serviços de emprego – e com o apoio de subsídios 
para algumas das suas atividades.  
 
 
 

Exemplo 

A Inspeção Nacional do 

Trabalho já está a preparar 

estes materiais informativos, 

embora em quantidade 

insuficiente e referindo-se 

apenas a grupos de trabalhos, 

não a profissões e funções 

individuais. Logo, o problema 

prende-se com a escala da 

campanha e a sua relação com 

profissões específicas 

(particularmente importante 

no caso de obras de 

construção). 
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5. Introduzir percursos de formação / reconversão para trabalhadores 
estrangeiros nas qualificações mais necessárias (incluindo novas 
especialidades), assim como cursos de qualificação em escolas e 
universidades com qualificações reconhecidas na Polónia  
 
Alvo: Escolas de construção públicas e universidades financiadas por fundos públicos  

 
Esta recomendação exige alterações à lei sobre o sistema de educação e um novo caminho 
de financiamento (bolsas) para escolas e universidades, assim como a contratação de 
especialistas em formação profissional que falem a língua dos trabalhadores estrangeiros.  
Enquanto o principal alvo desta ação seriam os trabalhadores migrantes, deve ser 
salientado que para muitos trabalhadores o destacamento funciona como um trampolim 
para encontrar um emprego no país de acolhimento. Podem, assim, ter interesse em 
oportunidades semelhantes. A fixação do período das aulas também terá em consideração 
as necessidades do grupo-alvo, acontecendo por exemplo ao fim do dia/fins de semana se 
o objetivo é recrutar trabalhadores da construção já empregados, a não ser que se chegue 
a um acordo com os empregadores para que os trabalhadores recebam formação durante 
o seu horário de trabalho. Na verdade, a possibilidade de introduzir incentivos económicos 
para empregadores que encaminhem trabalhadores estrangeiros para formação deverá 
ser considerada.  

 
  

Exemplo 

Cursos de qualificação pagos 

para trabalhadores 

estrangeiros já são facilitados 

por alguns centros de formação 

privados contratados por 

grandes empresas. Contudo, 

este é um fenómeno marginal.  
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1. Atualizar o site nacional sobre destacamento   

 
Alvo: Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), Parceiros sociais (a serem envolvidos em campanhas de 
informação) 
 
Em Portugal, as atividades de informação e inspeção ligadas ao destacamento são da 
responsabilidade da Inspeção do trabalho (Autoridade para as Condições do Trabalho, 
ACT), enquanto os serviços EURES são da responsabilidade do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP). Logo, a ACT e o IEFP devem ser os principais intervenientes 
na integração e atualização da informação disponibilizada no site nacional sobre 
destacamento, como sugerido na primeira recomendação a nível da UE. Uma vez que os 
peritos em destacamento da ACT e o pessoal do IEFP são limitados e acumulam outras 
funções, esta nova incumbência exigiria mais pessoal e formação de modo a terem a 
capacidade de fornecer contributos e atualizações contínuos, bem como disponibilizar os 
resultados através de vários meios, utilizando imagens e palavras simples acessíveis a 
todos.  
Campanhas de informação também seriam muito importantes para divulgar esta 
ferramenta, uma vez que muitos trabalhadores e empresas não têm conhecimento de 
informação que já existe e está disponível. Assim sendo, a participação de outras 
instituições seria altamente recomendada, nomeadamente: associações empresariais da 
construção (AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, AICE), sindicatos (FEVICCOM, STCM) e centros de 
formação (CENFIC, CICCOPN). 
 

2. Criar um processo de integração (onboarding) para trabalhadores 
destacados  
 
Alvo: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Direção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), Outros intervenientes relevantes na área 
do destacamento (organizações de apoio a migrantes, Serviços consulares, 
Conselheiros EURES), Empresas (de envio e acolhimento) 
 
A prática de onboarding para integração de funcionários é comum na área dos Recursos 
Humanos, para ajudar os funcionários com um novo emprego ou cargo. Esta prática já é 
implementada por grandes empresas portuguesas de construção, incluindo para o 
destacamento, com bons resultados reconhecidos. Logo, seria benéfico implementar a 
mesma prática em todas as situações de destacamento, incluindo em Pequenas e médias 
empresas (PMEs). Dada a falta de capacidade de muitas empresas, as autoridades públicas 
nacionais com responsabilidades na área do destacamento (a ACT no caso português) 
devem preparar e fornecer informação quando o destacamento é comunicado por 
empresas.    
As empresas depois disponibilizariam a informação aos trabalhadores destacados.  

Recomendações a nível nacional – Portugal 

Exemplo 

Ver a descrição do Estudo de 

Caso 1: The activities of a 

training centre  

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
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O processo de integração também poderia incluir a nomeação de uma pessoa de ligação 
para os trabalhadores destacados no local de acolhimento (escolhida, por exemplo, de 
entre organizações de apoio a migrantes, serviços consulares ou Conselheiros EURES).   
 

3. Tirar partido das oportunidades existentes para promover a 
formação em construção no estrangeiro 

 
Alvo: Prestadores de formação, Parceiros sociais, ACT, Empresas  
 
Em Portugal não existe a tradição de promover o intercâmbio em programas de formação 
na área da construção, apesar das oportunidades existentes incentivadas pela UE (como o 
Erasmus+). À luz dos desafios que o setor enfrenta (a fuga de trabalhadores, falta de 
recursos humanos, desvalorização e estigma das profissões da construção), as autoridades 
nacionais, centros de formação (CENFIC, CICCOPN) e parceiros sociais (ACT, AECOPS, 
AICCOPN, FEPICOP, AICE, FEVICCOM, STCM, CENFIC, CICCOPN), bem como as empresas, 
devem promover e envolver-se de forma ativa na implementação de projetos que 
promovam o intercâmbio transfronteiriço de aprendizes. Ao fazê-lo podem tirar partido 
dos programas de intercâmbio da UE para desenvolver aptidões/competências específicas, 
atrair jovens e formação profissional para a indústria da construção e melhorar a imagem 
das profissões.  
Dependendo de cada situação, estas experiências poderão guiar-se pelas regras da UE 
relativas ao destacamento.  
 
 
 
 
 

4. Tirar partido das ferramentas da UE existentes e melhorar o 
processo para a validação de competências, simplificando o 
processo de reconhecimento das competências de trabalhadores 
destacados  
 
Alvo: Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, I.P.), que é 
o Ponto Nacional de Coordenação para a implementação do QEQ, em cooperação com 
a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e com a DGERT, Prestadores de formação  
 
Em Portugal, o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) é um instrumento de referência 
único para classificar todas as qualificações produzidas no sistema nacional de ensino e 
formação. Adota os níveis de qualificação e respetivos descritores do Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ). Contudo, levantam-se questões no caso das profissões não 
regulamentadas (por exemplo, operador de grua), exigindo uma análise caso a caso. Uma 
atualização mais regular e dinâmica das profissões seria aconselhável, uma vez que as 
profissões e certificações estão em constante evolução. Também é recomendado 
aproveitar melhor as ferramentas existentes a nível da UE, tal como o Europass 
Suplemento ao Certificado. 

Exemplo 

O centro de formação CENFIC 

participou num projeto 

Erasmus+ Construction 

Inheritance, focado na 

transferência de know-how dos 

trabalhadores da construção 

mais velhos para os mais 

novos. A parceria envolveu 6 

entidades peritas no ensino e 

formação profissional na 

indústria da construção, a 

saber: 

- FLC (Líder, Espanha);  

- BZB (Alemanha); 

- IFAPME (Bélgica);  

- CCCA-BTP (França);  

- CENFIC (Portugal);  

- FORMEDIL-PUGLIA (Itália).   

Exemplo 

Portugal, tal como outros 

Estados-Membros, oferece a 

possibilidade de complementar 

a formação e obter um 

certificado de pedreiro sem 

custos. Contudo, os cursos de 

formação muitas vezes têm 

duplas certificações, o que 

significa que, além de 

reconhecer ambas – a 

formação profissional e o 

ensino formal – isto exige 

condições mínimas de acesso 

que muitas vezes impedem o 

acesso à formação.  

 

  

https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
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É necessário criar um processo mais simples e flexível na formação obrigatória para validar 
as competências. 
É igualmente necessário definir melhor as responsabilidades, atribuindo este processo a 
apenas uma instituição pública e conferindo-lhe os poderes para determinar, em conjunto 
com os centros de formação, como este processo deve ser conduzido.  
A Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) parece ser a instituição 
pública mais indicada para assumir responsabilidade por este processo.  
A DGERT é responsável pela formação e qualificação profissional, que em Portugal não 
está ligada às autoridades do ensino (ao contrário do que acontece noutros Estados-
Membros da UE).  
 
 
 
 

5. Implementar formação e mentoria em cidadania, competências 
comportamentais e linguísticas 

 
Alvo: Prestadores de formação, Mentores (trabalhadores locais ou trabalhadores 
destacados seniores) 

 
A oferta de formação em construção deve incluir não só competências técnicas, mas 
também competências sociais (comportamentais, linguísticas, informação sobre 
diferentes culturas locais da UE). Se possível, estas sessões de formação devem incluir um 
programa de mentoria com um mentor (por exemplo, um trabalhador local ou trabalhador 
destacado sénior) por cada novo trabalhador destacado ou pequeno grupo de 
trabalhadores destacados.  
A mentoria irá apoiar a integração social dos trabalhadores destacados de modo muito 
informal. Podem ser criados pequenos grupos com sessões muito práticas sobre como ir 
às compras ou discutir problemas do dia a dia, por exemplo.  
 

 
  

Os cursos de dupla certificação 

garantem que o aluno pode 

completar o ensino secundário 

e uma qualificação profissional. 

Estes cursos oferecem uma 

qualificação de nível 4 do 

Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ). Contudo, 

exigem que o aluno já tenha 

completado uma formação 

profissional numa dada área.  

Exemplo 

Os centros de formação dos 

maiores grupos empresariais 

portugueses na área da 

construção incluem formação 

sobre competências sociais, 

transversais a todos os cursos, e 

adotam diferentes métodos de 

formação, com um 

acompanhamento próximo dos 

formandos. No caso dos 

trabalhadores destacados, a 

formação também inclui 

informação sobre a cultura 

local.  
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1. Tornar a informação destinada a empresas de envio e 
trabalhadores destacados disponível e de fácil acesso mediante a 
tradução completa para inglês e línguas dos principais países de envio 
 
Alvo: Administração Geral do Estado, Ministério do Emprego e Economia Social, 
Administração das Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de Saúde e Segurança 
no Trabalho (INSHT), Inspeção do Trabalho e da Segurança Social (ITSS) 
 
A lei 45/1999 (a lei espanhola que transpõe Diretivas da UE relativas ao destacamento de 
trabalhadores) exige que o Ministério do Emprego e Economia Social forneça informação 
atualizada em conformidade com o enquadramento jurídico espanhol e da UE.  
Esta informação está disponível: 1) no site do Ministério do Emprego e Economia Social, 
que aparece como o site nacional oficial sobre destacamento, de acordo com o link 
disponível no portal da UE ‘Your Europe’ e 2) na secção ‘Your European Space’ do site da 
Administração Geral do Estado, que reúne informação sobre aspetos de relevância a nível 
da UE.  
Em ambos os casos, a informação é fornecida pelo Ministério do Emprego e Economia 
Social. A informação está atualizada e abrange o emprego e a segurança social para 
empresas de envio/acolhimento e trabalhadores destacados de/para Espanha, embora 
esteja mais completa no site oficial sobre destacamento.  
Contudo, a informação só está disponível em inglês e nas línguas oficiais de Espanha 
(espanhol, basco, catalão, galego e valenciano).  
Incluir outras línguas (nomeadamente, dos principais países de envio) melhoraria a 
acessibilidade para as empresas que enviam trabalhadores para Espanha e para os 
próprios trabalhadores destacados. Isto é importante tanto antes como durante o 
destacamento.  
Além disso, o motor de busca para as convenções coletivas apenas está disponível em 
espanhol no site oficial sobre destacamento. A tradução, pelo menos para inglês, facilitaria 
o acesso a esta base de dados importante para empresas de envio e trabalhadores 
destacados para Espanha.  
 

2. Desenvolver um processo de integração (onboarding) para 
trabalhadores destacados, com base na colaboração entre diferentes 
entidades públicas, parceiros sociais e empresas 

 
Alvo: Administração Geral do Estado, Ministério do Emprego e Economia Social, 
Administração das Comunidades Autónomas, INSHT, ITSS, Serviços de Emprego 
Públicos, rede EURES, Empresas, Parceiros sociais  
 
Como proposto na recomendação nº. 2 a nível da UE, os Estados-Membros devem 
desenvolver um processo de integração destinado a melhorar o acesso a informação para 
trabalhadores destacados e a apoiar os trabalhadores destacados através da nomeação de 
uma pessoa de ligação no local de acolhimento.  
Em Espanha, esta recomendação podia ser implementada através: 

Recomendações a nível nacional – Espanha 
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1) da criação de um kit de ferramentas básicas para trabalhadores destacados em Espanha, 
tornando este kit publicamente disponível em inglês e nas línguas dos principais países de 
envio;   
2) da criação de uma rede de pessoas de contacto nos Serviços de Emprego Públicos ou na 
rede EURES, tornando esta informação publicamente disponível;  
3) do desenvolvimento de diretrizes para empresas que queiram destacar trabalhadores 
de Espanha para outros países de modo a preparar os trabalhadores. Estas diretrizes 
devem incluir o tipo de informação de que os trabalhadores destacados precisam (além 
do emprego e da segurança social) e como fornecer esta informação (por exemplo, cursos 
de curta duração antes do destacamento para preparar os trabalhadores sobre os seus 
direitos, a tributação de rendimentos e aspetos práticos, desde o alojamento aos planos 
de viagem).  
Isto implicaria a cooperação entre diferentes administrações e agências públicas, parceiros 
sociais e empresas.  
O ‘Experience counts! MySkills’, descrito no ‘País em foco: Espanha’ mostra a necessidade 
de apoiar os trabalhadores destacados, tanto no país de origem como no país de 
acolhimento. Neste sentido, a colaboração entre administrações públicas em ambos os 
países é central. Um aspeto chave é oferecer cursos de língua no país de origem, que 
podem ser reforçados no país de acolhimento. Um segundo aspeto é apoiar o alojamento 
no país de acolhimento. Finalmente, um aspeto interessante que merece ser explorado é 
dar acesso a formação contínua no país de acolhimento, uma oportunidade que pode ser 
de particular importância para trabalhadores jovens.      
 

3. Intensificar os esforços para assegurar segurança e saúde no 
trabalho através da colaboração entre diferentes entidades públicas, 
parceiros sociais e empresas 

 
Alvo: Administração Geral do Estado, Ministério do Emprego e Economia Social, 
Administração das Comunidades Autónomas, INSHT, ITSS, Serviços de Emprego 
Públicos, rede EURES, Empresas, Parceiros sociais, Fundação Laboral da Construção 
(FLC) (Comunidades Nacionais e Autónomas) 
 
Assegurar segurança e saúde no trabalho (SST) é um aspeto da maior importância para 
garantir condições de trabalho dignas no setor da construção.  
A mobilidade internacional e o destacamento implicam desafios acrescidos nesta área e 
exigem reforçar a colaboração entre diferentes entidades públicas, parceiros sociais e 
empresas.  
São necessários esforços adicionais em Espanha, enquanto país de origem e de 
acolhimento. 
Enquanto país de origem, Espanha deve assegurar-se de que os trabalhadores destacados 
e seus empregadores estão cientes das regras de SST no país de acolhimento.  
Os empregadores devem ser informados das sanções aplicáveis no caso de não darem 
formação aos trabalhadores destacados em SST, em linha com a legislação do país de 
acolhimento. As inspeções do trabalho nesta área podiam ser reforçadas. Boas práticas 
como o curso VCA, reconhecido em vários países da UE, podiam ser generalizadas.  
A Fundação Laboral da Construção (FLC) podia ser incumbida da avaliação de qualidade e 
certificação da formação em SST para trabalhadores destacados. Empregadores e 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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trabalhadores deveriam ter acesso a informação atualizada e de qualidade sobre SST nos 
países de acolhimento, pelo menos em espanhol. Existem guias disponíveis em vários 
países, normalmente em inglês, mas o conteúdo varia e não é atualizado de forma regular. 
Facilitar o acesso a informação concisa e atualizada é um desafio que podia ser abraçado 
por entidades públicas em cooperação com parceiros sociais. Um guia padrão, pelo menos 
em espanhol, podia ser criado para os principais países de acolhimento e ser 
continuamente atualizado.  
 
Enquanto país de acolhimento, Espanha tem regulamentos muito claros em SST no setor 
da construção (estabelecidos por convenção coletiva nacional). A FLC é o organismo 
bipartido responsável pela formação em SST (quer básica e obrigatória, quer avançada). 
Além disso, o destacamento no setor da construção está especificamente regulamentado 
de forma a evitar potenciais riscos de SST associados à subcontratação em cascata. Além 
dos requisitos que se aplicam a todas as empresas que enviam trabalhadores para 
Espanha, as empresas que queiram contratar ou subcontratar obras de construção devem 
estar registadas no Registo de Empresas Acreditadas (REA). O principal objetivo do REA é 
verificar se as empresas cumprem os requisitos de capacidade e qualidade relativamente 
à gestão de SST.   
Taxas elevadas de acidentes no setor mostram que são necessários esforços adicionais 
dirigidos aos trabalhadores móveis, incluindo trabalhadores destacados. 
A empresa de acolhimento deve assegurar formação contínua e apoio especialmente 
dirigidos à função a ser desempenhada e ao perfil do trabalhador. Neste sentido, deve ter 
em consideração aspetos de língua, diferenças na cultura de trabalho e gestão de SST, 
entre outros aspetos relevantes.  
A FLC e os parceiros sociais devem reforçar o apoio às empresas de acolhimento, de modo 
a aumentar a sensibilização para a SST, bem como generalizar e melhorar a formação 
contínua e o apoio em SST.  
São necessários esforços adicionais por parte da inspeção do trabalho e dos parceiros 
sociais, de modo a assegurar o cumprimento das regras de SST.  
 

4. Desenvolver um sistema abrangente para verificar e reconhecer 
as reais qualificações e experiência dos trabalhadores 

 
Alvo: Parceiros sociais, FLC, (Comunidades Autónomas e Nacionais), Administrações 
das Comunidades Autónomas e Nacionais responsáveis pela certificação da experiência 
profissional  
O setor da construção precisa de desenvolver um sistema abrangente para verificar e 
reconhecer as reais qualificações e experiência dos trabalhadores.  
Num contexto em que a maioria dos trabalhadores não tem certificados oficiais de ensino 
e formação profissional inicial, este sistema é necessário para atrair e reter trabalhadores; 
apoiar a progressão na carreira; facilitar a correspondência de competências; reduzir os 
riscos de SST associados à atribuição inadequada de funções; promover salários mais 
justos.  
Todos estes aspetos são de especial importância para trabalhadores móveis, incluindo 
trabalhadores destacados.   
O ‘Experience counts! MySkills project’, mencionado no ‘País em foco: Espanha’ mostra a 
necessidade de desenvolver ferramentas para a autoavaliação da experiência profissional 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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e o seu reconhecimento nas empresas de acolhimento. O cartão profissional desenvolvido 
pela FLC é um valioso ponto de partida para desenvolver um sistema mais abrangente de 
verificação e reconhecimento das reais qualificações e experiência dos trabalhadores.  
Este aspeto é especialmente importante para trabalhadores que não têm um certificado 
formal de ensino e formação profissional inicial.  
São necessários esforços adicionais para desenvolver este sistema, através da cooperação 
entre os parceiros sociais e a FLC.  
Este sistema podia tirar partido das possibilidades existentes para certificar a experiência 
profissional (de acordo com os certificados de ensino e formação profissional inicial), que 
são estabelecidas pelas administrações públicas (comunidades nacionais e autónomas), e 
do trabalho continuado sobre o desenvolvimento do Quadro Nacional de Qualificações 
com respeito aos certificados de ensino e formação profissional inicial no setor da 
construção.   
Um aspeto importante, decorrente deste sistema, seria uma base de dados contendo 
informação detalhada sobre qualificações, competências, cursos de formação e 
procedimentos para reconhecer qualificações – associada às profissões estipuladas por 
convenção coletiva e informação relacionada sobre aspetos como remuneração e SST. 
Se os esforços nesta área fossem coordenados a nível da UE, como indicado nas 
recomendações a nível da UE, a base de dados seria um passo importante para facilitar a 
mobilidade internacional, tanto para empresas como para trabalhadores.  
 

5. Promover a participação de trabalhadores qualificados e a 
formação profissional ao longo da vida 

 
Alvo: Administração Geral do Estado, Ministério do Emprego e Economia Social, 
Administração das Comunidades Autónomas, Parceiros sociais, FLC (Comunidades 
Nacionais e Autónomas), Empresas 

 
Em Espanha, a contratação pública é regida pela Lei 9/2017 sobre Contratos Públicos 
(LPSC), que transpôs as Diretivas Europeias 2014/23/UE e 2014/24/UE relativas à 
adjudicação de contratos de concessão e contratos públicos. Esta lei promove a 
contratação sustentável mediante, entre outros aspetos, a seleção propostas com a 
melhor relação qualidade/preço e o uso de aspetos ambientais e sociais como critérios de 
adjudicação.     
Os critérios sociais são definidos num sentido amplo, incluindo aspetos como: promover a 
igualdade de género; promover o acesso ao emprego de pessoas em risco de exclusão 
social ou dificuldades específicas e melhorar as qualificações, a remuneração e as 
condições de trabalho. Neste último campo, a legislação faz referência explícita a critérios 
sociais associados às condições de trabalho e remuneração, estabilidade no emprego, 
número de pessoas contratadas para a execução do contrato; formação e proteção da 
segurança e saúde no trabalho, entre outros.   
O uso de critérios sociais na contratação pública de obras de construção conheceu um 
importante desenvolvimento legislativo nos últimos anos. Contudo, são necessários 
esforços adicionais para uma implementação efetiva, incluindo: criação de capacidades 
para o pessoal administrativo; atribuição de um peso adequado aos critérios sociais face 
aos critérios de adjudicação no seu todo; desenvolvimento de critérios sociais mais 
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específicos, que têm de ser mensuráveis e exequíveis; mobilização de sistemas de 
monitorização; sensibilização das empresas.  
O progresso nestas áreas requere cooperação entre as administrações públicas e os 
parceiros sociais. A participação da FLC seria essencial para apoiar a definição e 
implementação de critérios sociais ligados à formação profissional ao longo da vida.  
 

6. Fazer a criação de empresas ativas no setor da construção 
depender da posse das competências adequadas  
 
Alvo: Administração Geral do Estado, Ministério do Emprego e Economia Social, 
Administração das Comunidades Autónomas, INSHT, ITSS 
 
Em Espanha, as empresas ativas no setor da construção devem estar registadas no Registo 
de Empresas Acreditadas (REA). O principal objetivo do REA é verificar que as empresas 
cumprem os requisitos de capacidade e qualidade no que toca à gestão de SST.  
Contudo, as taxas elevadas de acidentes no setor mostram que são necessários esforços 
adicionais para melhorar este sistema. Enquanto os critérios e procedimentos para a 
avaliação parecem estar bem definidos, a monitorização contínua por parte das inspeções 
do trabalho deve ser reforçada. Uma maior colaboração entre inspeções do trabalho e 
parceiros sociais seria essencial para a efetiva prevenção de riscos de SST.  
 

7. Promover a mobilidade como uma oportunidade de aprendizagem  
 
Alvo: Escolas de ensino e formação profissional inicial no setor da construção, FLC 
(Comunidades Nacionais e Autónomas), Empresas 
 
As escolas de ensino e formação profissional inicial no setor da construção podem 
promover parcerias e oportunidades de formação no estrangeiro ou para trabalhadores 
estrangeiros em Espanha, sobretudo através da criação de redes internacionais e do apoio 
de fundos europeus.    
O mesmo se aplica à FLC, que já desenvolveu algumas boas práticas neste campo (ver o 
Estudo de Caso Espanhol). 
O envolvimento da FLC seria essencial para associar a mobilidade à aprendizagem para 
trabalhadores da construção.  
Para mais, as empresas (sobretudo as grandes empresas) podem encarar a gestão de obras 
no estrangeiro como mais uma oportunidade de melhorar as competências e experiência 
profissional de trabalhadores jovens.  
 

8. Explorar oportunidades oferecidas pela digitalização 

 
Alvo: Administração Geral do Estado, Ministério do Emprego e Economia Social, 
Administração das Comunidades Autónomas, ITSS, Parceiros sociais, Empresas, FLC 
(Comunidades Nacionais e Autónomas) 
 
As instituições públicas devem aproveitar as oportunidades da digitalização para melhorar 
os procedimentos administrativos e a cooperação entre diferentes entidades, incluindo: 
acesso à documentação exigida às empresas e trabalhadores destacados; coordenação 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
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entre as inspeções do trabalho de diferentes países; cooperação entre a inspeção do 
trabalho e os parceiros sociais.   
Por exemplo, os parceiros sociais no setor da construção na Comunidade Autónoma das 
Astúrias criaram um sistema conjunto para prevenir riscos de SST em colaboração com a 
FLC. De acordo com este sistema, os delegados de SST nomeados por sindicatos setoriais 
e organizações de empregadores utilizam uma ferramenta digital para monitorizar os 
livros de subcontratação das empresas e prevenir o falso trabalho independente. A 
informação extraída dos livros de subcontratação é armazenada numa base de dados que 
permite detetar casos potenciais de falso trabalho independente. Este é apenas um 
exemplo do potencial da digitalização para a cooperação entre diferentes entidades e a 
efetiva monitorização de condições de trabalho e riscos de SST.  
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1. Melhorar o quadro legal relativo ao destacamento  

 
Alvo: Ministério das Finanças e da Economia, Ministério da Integração Europeia, 
Instituto da Segurança Social (ISSH), Inspeção do Estado para o Trabalho e Serviços 
Sociais (SLSSI) 
 
Embora a legislação sobre destacamento já se tenha aproximado das regras existentes a 
nível da UE, a Albânia deve assegurar a presença de procedimentos administrativos claros 
e a distribuição de tarefas e responsabilidades entre as diferentes instituições mediante a 
proposta e aprovação dos regulamentos necessários.     
Atividades de formação também seriam desejáveis, de modo a preparar as instituições 
implicadas, sindicatos, organizações de empregadores ou empresas, relativamente às 
mudanças na legislação.   
Atualmente, as empresas têm dificuldade em interpretar devidamente as alterações legais 
ao código do trabalho, incluindo no caso do destacamento. Isto é também uma 
consequência de poucas consultas com a comunidade empresarial, resultando em fraca 
preparação e orientação para apoiar a sua implementação.  
 

2. Melhorar as disposições institucionais 

 
Alvo: Ministério das Finanças e da Economia, Ministério da Integração Europeia, ISSH, 
SLSSI 
 
Institucionalmente, ao implementar as Diretivas relativas ao Destacamento de 
trabalhadores, a Albânia precisa de adotar uma distribuição clara de papéis e 
responsabilidades entre as instituições implicadas. É também importante confirmar qual a 
instituição de tutela, semelhante ao serviço de ligação entre a UE e o nível nacional. Até 
agora, esta tutela é assumida pelo Ministério das Finanças e da Economia, que é a 
autoridade responsável pela legislação laboral em geral.  
Em vez disso, seria benéfico introduzir um serviço de ligação ad hoc. Este serviço depois 
coordenaria a cooperação e troca de informação entre as diferentes instituições 
relevantes, conforme necessário.  
É também importante que a Albânia monitorize, através de declarações administrativas e 
dados adequados, o impacto do destacamento no mercado de trabalho e, numa 
perspetiva de mais longo prazo, o impacto no sistema de proteção social, particularmente 
nas pensões e seguros no caso de acidentes no trabalho.  
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3. Promover a cooperação entre instituições públicas 

 
Alvo: Ministério das Finanças e da Economia, Ministério da Integração Europeia, ISSH, 
Agência Nacional para o Emprego e Competências (AKPA), Agência Nacional para o 
Ensino e Formação Profissional e Qualificações (NAVETQ), SLSSI, Serviço Nacional de 
Emprego (NES) 
 
A coordenação e partilha de informação entre instituições públicas na região dos Balcãs 
continua a ser essencial para apoiar uma mobilidade laboral justa, que beneficie as 
economias da região. Contudo, este processo é atualmente dificultado por leis e 
procedimentos administrativos complexos. Foram feitos esforços para reforçar a partilha 
de informação, adotando soluções digitais (e-Albania, E-government). Contudo, estas 
ainda não são completamente eficientes e operacionais.  
É recomendável promover a partilha de experiências entre a UE e instituições nacionais 
responsáveis pelo acompanhamento e controlo da implementação de alterações à 
legislação laboral que reflitam as Diretivas relativas ao Destacamento de Trabalhadores.  
 

4. Investir em Recursos Humanos  
 
Alvo: Ministério das Finanças e da Economia, Ministério da Integração Europeia, ISSH, 
AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
A revisão do Código do Trabalho para introduzir disposições relativas ao destacamento 
não foi acompanhada de campanhas de sensibilização ou atividades de formação 
destinadas às instituições, sindicatos ou empresas relevantes.  
O facto de o destacamento ser pouco expressivo também contribui para a falta de 
conhecimento geral sobre as regras aplicáveis.  
Neste sentido, além do desenvolvimento de orientações técnicas, é recomendável 
preparar e divulgar um glossário exaustivo com a terminologia, conceitos básicos, regras, 
limites ao tempo de trabalho e principais referências legais sobre o destacamento para 
trabalhadores e empresas de construção albaneses. O glossário deve ser uma ferramenta 
de fácil acesso e compreensão e não uma mera tradução literal de textos legais da UE e 
dos seus Estados-Membros.  
De uma perspetiva mais ampla, a melhoria da governação do mercado de trabalho, 
incluindo os mecanismos de destacamento, exige a criação de capacidades e know-how 
específicos por parte das instituições do mercado de trabalho, ou seja, a Direção do 
Ministério responsável pelo Emprego, Migração e Políticas de Ensino e Formação 
Profissional, a Agência Nacional para o Emprego e Competências, a Agência Nacional para 
o Ensino e Formação Profissional e Qualificações (NAVETQ) e a Inspeção do Estado para o 
Trabalho e Serviços Sociais (SLSSI). Isto deve basear-se numa abordagem multidimensional 
que promova um mecanismo real e eficaz de diálogo social.   
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5. Promover o envolvimento dos intervenientes e a preparação de 
empresas e trabalhadores  
 
Alvo: Ministério das Finanças e da Economia, Ministério da Integração Europeia, ISSH, 
AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
As alterações ao Código do Trabalho seguiram-se a poucas consultas com os intervenientes 
relevantes, incluindo organizações de empregadores e sindicatos. Além disso, o processo 
de consulta, através de plataformas de consulta tripartidas, não foi continuado na fase de 
implementação das alterações legais. Neste sentido, a implementação de legislação sobre 
destacamento deve ser mais participativa do que reformas anteriores. As organizações 
patronais e sindicatos devem estar preparados para apoiar a conformidade legal das 
empresas e a sensibilização dos trabalhadores para os seus direitos. Isto é particularmente 
importante para assegurar a regularidade sempre que são enviados para a Albânia 
trabalhadores com condições de trabalho e níveis salariais mais baixos.  
No que diz respeito a fluxos de saída, as organizações e instituições governamentais 
albanesas têm todo o interesse em promover a abertura e expansão das empresas de 
construção albanesas, fornecendo-lhes os conhecimentos necessários para que lhes sejam 
atribuídos contratos públicos em Estados-Membros da UE, fazendo uso de sistemas de 
destacamento previstos pelas diferentes legislações nacionais, e informando-as dos 
procedimentos e deveres relacionados. As atividades de promoção devem otimizar a 
capacidade de empresas locais selecionarem e utilizarem perfis profissionais 
especializados em trabalhos típicos e tradicionais, tais como a alvenaria de pedra natural 
ou o estuque de gesso e cal, competências ainda com muita procura e difíceis de encontrar 
no mercado europeu.   
 

6. Reforçar a governação pública, a cooperação institucional e o 
diálogo social 
 
Alvo: Autoridades da UE, Comissão Europeia, Ministério das Finanças e da Economia, 
Ministério da Integração Europeia, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
No processo de aproximação gradual à legislação da UE, as instituições albanesas devem 
procurar desempenhar um papel ativo e reforçar a eficácia da cooperação com instituições 
da UE, particularmente em setores sensíveis como o emprego, a migração e a proteção 
social. O seu papel não se deve limitar à execução passiva de tarefas legislativas impostas. 
Em vez disso, devem promover sistemas e mecanismos capazes de imprimir uma real 
aceleração ao processo de integração europeia da Albânia.  
As instituições públicas albanesas devem envolver-se num esforço contínuo de 
aproximação e criação de confiança mútua com as instituições europeias, por um lado, e 
com as organizações sociais, sociedade civil, associações empresariais e sindicatos do país, 
por outro.  
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