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Introdução  

A empresa (atualmente um grupo empresarial) é uma empresa familiar que surge na década de 1940, 
com a extração de inertes. Na década de 1990, começou a expandir, inicialmente com a criação de uma 
imobiliária e com a compra de uma pedreira, apostando na diversidade de serviços e constituindo várias 
novas empresas. Mais tarde transforma-se então num grupo empresarial, com mais de 50 empresas e 
mais de 2000 trabalhadores.  

As principais áreas de atividades do grupo são a construção civil (e.g.  habitação, requalificação, edifícios 
públicos, industriais e de logística e edifícios de turismo e lazer); infraestruturas (rodoviárias, vias-férreas, 
áreas marítimo-portuárias e aeroportuárias, telecomunicações); ambiente, água e energia (parques 
solares, eólicos, infraestruturas hidráulicas, infraestruturas ambientais, como estações de águas residuais 
e sistemas de tratamento e valorização de resíduos).  A internacionalização da empresa começa, 
inicialmente, no continente africano há 10 anos atrás, passando depois para os mercados europeus.  

Os trabalhadores destacados pelo grupo são, sobretudo, engenheiros, diretores de obra, encarregados da 
construção civil, serralheiros, soldadores e técnicos de AVAC. Por ano, nas áreas da construção civil, o 
grupo destaca em média 60 trabalhadores.   

 

Descrição da experiência 

A nível do destacamento de trabalhadores, o grupo afirma que na União Europeia não tem sentido 
grandes dificuldades e os obstáculos são ultrapassáveis. Contudo, consideram que a nível administrativo 
poderia ser um processo mais ágil e que demorasse menos tempo a concretizar.  
 
De acordo com as pessoas entrevistadas, as autoridades nacionais e internacionais demoram muito 
tempo a dar resposta e, em algumas situações pontuais, podem surgir equívocos que atrasam ainda mais 
o processo. O facto de os requisitos variarem de geografia para geografia obriga as empresas a terem de 
compreender e responder a uma infindável lista de requisitos para regularizar a sua situação.  
 
O grupo ultrapassa esta dificuldade contratando empresas de consultoria e apoio locais nas diferentes 
geografias em que operam. Estas empresas conhecem a realidade local, a legislação e o sistema local e 
facilitam o cumprimento dos requisitos legais. O processo torna-se mais fácil, é menos moroso e evitam-
se equívocos.  
 
Porém, tal como afirma o Diretor dos recursos humanos “pagar a consultores por informação acaba, 
também, por ser um acréscimo de custo”. Este é um obstáculo para as empresas mais pequenas que não 
têm recursos económicos para pagar este tipo de serviço. Deste modo,  perante a dificuldade de aceder 
à informação, podem decidir não investir em novos mercados:   “Muitas empresas não o fazem porque 
têm esta dificuldade em gerir requisitos legais, as diferenças nos termos de emprego de um país para 
outro, quais são os requisitos que devem ter, quais são as horas normais de trabalho, qual é o horário de 
trabalho, qual é o máximo legal de horas de trabalho no fim-de-semana, etc., etc., ou seja, são muitos 
requisitos em que nós [empresas] temos que partir pedra por nós mesmos para chegar lá” (Diretor de 
Recursos Humanos). 
 
Mesmo com a contratação de empresas de consultoria e apoio e um acompanhamento muito atento da 
empresa, “surgem surpresas porque as regras mudam de um dia para o outro” (Diretor de Recursos 
Humanos). Segundo o Diretor dos Recursos Humanos para ultrapassar estas dificuldades deveria existir 
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uma instituição europeia que reunisse todo o conhecimento existente e o disponibilizasse em tempo útil, 
sobre todas as mudanças e alterações ocorridas nos vários países da União Europeia relativamente ao 
destacamento de trabalhadores: “Em vez de estarmos a atualizar 20 websites por semana, a gente 
atualizaria só um que aglomerasse toda esta informação, porque é muita informação: segurança social, 
serviços fiscais, reconhecimento de competências e até mesmo as alterações por causa do covid-19.” O 
entrevistado sugere: “Algo do género, imagine, da mesma forma que a gente coloca a conversão de uma 
moeda, entramos num website em que colocamos conversão de um euro para real, por exemplo, 
colocaríamos destacamento de trabalhadores de Portugal para França ou de França para a Holanda 
naquelas datas, de X a Y, e receberíamos quais são os constrangimentos, quais são as necessidades 
burocráticas […] e ter um, um chat online onde poderíamos colocar questões e obter respostas, em tempo 
útil. Ou seja, ter um tratamento novo e personalizado”.     
 

Conclusão 

Este estudo de caso é um exemplo do tipo de problemas que as empresas portuguesas enfrentam quando 
destacam trabalhadores. As melhorias nos procedimentos administrativos ainda não são suficientes para 
facilitar o processo de destacamento; por conseguinte, as empresas ainda enfrentam várias vezes tarefas 
logísticas desgastantes e/ou dispendiosas que têm que completar. Uma consequência é que as empresas 
mais pequenas e economicamente mais vulneráveis muitas vezes não têm a capacidade de resolver estas 
questões. Ao mesmo tempo, isto tornou-se um terreno explorado por angariadores que operam fora da 
lei, como também alertam os sindicatos de construção. 
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