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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA 

Contexto geral 

A livre circulação do s trabalhado res, a liber dade de es tabelecimento e a liberdade de 
prestação de serviços são princípios fundamentais da União Europeia. 

Há que distinguir a livre circulaç ão dos trabalhadores da liberdade de pres tação de serviços 
prevista pelo artigo 56.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

A livre circulação de trabalhadores  confere a todos os cidadãos o direito de se deslocarem 
para outro Estado-Membro para aí trabalhar e, em consequência, residir e protege-os contra 
discriminações no em prego, na remuneração e demais condições de trabalho relativam ente 
aos nacionais desse Estado-Mem bro. Em contrapartida, a liberdade de prestação de serviços  
dá às em presas o direito de prestarem  serviços noutro Estado-Mem bro. Para o efeito, pode m 
enviar («destacar») os seus próprios trabal hadores, numa base tem porária, para o outro 
Estado-Membro, a fi m de aí realizarem  o trabalho neces sário à p restação de s erviços. O s 
trabalhadores destacados nesta aceção são abrangidos pela Diretiva 96/71/CE1. 

A presente diretiva p retende con ciliar o ex ercício desta liberdade de prestar serviços 
transfronteiras prevista  pelo artigo 56.º do TFUE com  a pr oteção adequada dos direitos dos 
trabalhadores temporariamente destacados no estrangeiro para esse efeito. Para tal, estabelece 
disposições imperativas a nível da UE que têm de ser aplicadas aos trabalhadores destacados 
no país de acolhimento2. A diretiva estabelece um núcleo essencial de condições de trabalho e 
emprego claramente definidas que têm de ser respeitadas pelo prestador de serviços no país de 
acolhimento, a fim  de garan tir a proteção m ínima dos trabalhado res. Assim , a diretiva 
assegura um nível de proteção cons iderável aos trabalhadores eventualm ente vulneráveis em 
razão da su a situação (emprego temporário nu m país estrangeiro,  dificuldade em  obter um a 
representação adequada, desconhecim ento da legisl ação, das instituições e da língua locais). 
A diretiva desem penha igualm ente um  papel essencial na prom oção de um  c lima de  
concorrência leal entre todos os prestadores de serviços (incluindo os de outros Estados-
Membros), garantindo condições eq uitativas e segurança jurídica aos prestadores de serviços, 
destinatários dos serviços e trabalhadores destacados para efeitos da prestação de serviços. 

Elementos essenciais da Diretiva 96/71/CE 

A diretiva é aplicável às em presas que des tacam um  trabalhador tem porariamente para um 
Estado-Membro diferente do Estado cujo ordenam ento jurídico rege a relação de trabalho. 
Abrange três situações transfronteiras: 

                                                 
1 Diretiva 96/71/CE do Parla mento E uropeu e do Co nselho, de 16 de dezem bro de 1996, relativa ao 

destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, JO L 18 de 21.1.1997. 
2 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europe u, a o Comité Económico e Social 

Europeu e a o Comité das R egiões - Destacamento d e t rabalhadores no âm bito de uma prest ação de 
serviços - Ma ximizar os be nefícios e potencialidades e  sim ultaneamente gara ntir a  proteção dos 
trabalhadores, COM(2007) 304 final. 
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– destacamento no â mbito de um  contrato celebrado entre a empresa que procede ao 
destacamento e o destin atário da prestação de serviços  
(«contratação/subcontratação»); 

– destacamento para um estabelecim ento ou um a e mpresa do grupo situados no 
território de outro Estado-Membro («transferências no quadro da empresa»); 

– destacamento de um  trabalhador, por um a e mpresa de trabalho tem porário ou um a 
empresa que põe o trabalhador à disposição, para um a e mpresa utilizadora 
estabelecida noutro Estado-Membro, 

desde que, nos três cas os, exista u ma relação de trabalho entre a em presa que procede ao  
destacamento e o trabalhador destacado durante o período de destacamento3. 

O núcleo essencial de condições de trabalho e em prego a respeitar, tal com o defi nido no 
artigo 3.º, n.º 1, da diretiva, inclui: 

– períodos máximos de trabalho e períodos mínimos de descanso; 

– duração mínima das férias anuais remuneradas; 

– remunerações salariais m ínimas, incl uindo as bonificações relativas a ho ras 
extraordinárias (não se aplica aos regimes complementares voluntários de reforma); 

– condições d e disponibilização dos trabalha dores, nom eadamente por em presas de  
trabalho temporário; 

– saúde, segurança e higiene no local de trabalho; 

– medidas de proteção aplicáveis às condiçõ es de trabalho e em prego das m ulheres 
grávidas e das puérperas, das crianças e dos jovens; 

– igualdade de tratamento entre homens e mulheres, bem como outras d isposições em 
matéria de não-discriminação. 

Nos casos em que estas condições são fixadas po r disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas, os  Estados-Membros devem aplicá-las aos  trabalhado res des tacados no s eu 
território. O s Estados-Mem bros devem  igualm ente aplicar as cond ições aos tra balhadores 
destacados se estas forem fixadas por convenções coletivas ou decisões arbitrais declaradas de 
aplicação geral na aceção do artigo 3.º, n.º 8, na m edida em que digam respeito às atividades 
referidas no anexo da diretiva (atividades no domínio da construção). No que respeita a outras 
atividades, os Estados-Mem bros dispõem  da faculdade d e im por condições de trabalho e 
emprego fixadas nas convenções coletivas ou d ecisões arbitrais (artigo 3.º, n.º 10, segundo 
travessão). Pode m igualm ente, no respeito pe lo Tratado, im por cond ições de trabalho e 
emprego relativas a m atérias que não as referida s na diretiva, na m edida em que se trate de 
disposições de ordem pública (artigo 3.º, n.º 10, primeiro travessão). 

A diretiva não obriga os Esta dos-Membros a fixarem  salários m ínimos. Aquando da sua 
adoção, o C onselho e a Com issão declararam : «No que diz respeito aos Estados-Mem bros 

                                                 
3 Artigo 1.º, n.º 1 e n.º 3, alíneas a) a c). 
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cuja legislação não prev ê a fixação de rem unerações salariais mínimas, o primeiro e segundo 
parágrafos do artigo 3.º, n.º 1, não im plicam qualquer obrigação de prever tais 
remunerações.»4 

Se bem que a diretiva não se aplique diretam ente às empresas estabelecidas em  países 
terceiros, o artigo 1.º, n.º4, prevê que as empresas estabelecidas num país terceiro não pode m 
beneficiar de um tratamento mais favorável do que as  empresas  es tabelecidas num Estado-
Membro. Assim , os Est ados-Membros não podem facultar às em presas estabelecidas num 
país terceiro uma situação mais vantajosa em termos de concorrência em relação às empresas 
estabelecidas num Estado-Membro, sobretudo no que diz respeito a condições de trabalho e 
custos da mão-de-obra. Por cons eguinte, a diretiva define indi retamente um nível mínimo de 
proteção dos trabalhadores. 

A diretiva inclui ainda nos artigos 4.º, 5.º e 6.º  disposições em  matéria de acesso à  
informação, cooperação administrativa, cumprimento e competência judiciária. 

Contexto político – evolução desde a adoção da diretiva em 1996 

Ainda antes da adoção da dire tiva relativa ao destacam ento de  trabalhadores, a questão de 
saber se e, na afirm ativa, em que m edida a legislação nacional em  matéria de trabalho pode 
ser aplicada aos trabalhadores de prestadores de serviços estrangeiros gerou grande polém ica, 
como o atesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). 

A Comissão avaliou a aplicação e execução da diretiva e adotou um relatório em 20035, no 
qual se iden tificaram várias deficiên cias e problemas de aplicação e/ou execução da diretiv a 
em determinados Estados-Membros. 

Posteriormente, em 2006 6, a Com issão adotaria orien tações com o objetivo de esclarecer até 
que ponto determinadas medidas de controlo nacionais seriam justificadas e proporcionadas à 
luz da legislação da UE em vigor, conforme interpretada pela jurisprudência do Tribunal. Em 
2007, uma segunda co municação7 assinalaria d iversas lacu nas tan to no  modo de realização 
dos controlos por alg uns Estado s-Membros com o na fraca qu alidade d a cooperação  
administrativa e do acesso à informação8. 

Os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia nos processos Viking Line , Laval, 
Rüffert e Comissão contra Luxemburgo 9 despoletaram um debate aceso e ntre as ins tituições 

                                                 
4 Documento do Conselho 10048/96 ADD1, de 20 de setembro de 1996. 
5 Relatório dos serviços da Comissão sobre a  aplicação da Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao  destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços, 2003. Disponível na Internet: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

6 Comunicação da Comissão - Orientações relativas ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços, COM(2006) 159 final. 

7 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europe u, a o Comité Económico e Social 
Europeu e a o Comité das R egiões - Destacamento d e t rabalhadores no âm bito de uma prest ação de 
serviços - Ma ximizar os be nefícios e potencialidades e  sim ultaneamente gara ntir a  proteção dos 
trabalhadores, COM(2007) 304 final. 

8 Para mais pormenores, consultar: o estudo «Information provided on the posting of workers», F. Müller, 
Estrasburgo, setembro de 2010. Disponível na Internet: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

9 Acórdãos d o TJUE Viking (Processo C-438/ 05), de 11 de dezem bro de 2007, Laval (Processo C-
341/05), de 18 de dezem bro de 2007, Rüffert (Processo C-346/06), de 3 de abril de 2 008, e Comissão 
contra Luxemburgo (Processo C-319/06), de 19 de junho de 2008. 

http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers


 

PT 5   PT 

europeias, representantes do m eio académico e parceiros so ciais, centrado em duas questões 
principais. 

A primeira tinha a v er com o justo e quilíbrio entre o exercício pelos sindicatos do seu direito 
de desencadear ações coletivas,  incluindo o direito à greve, e as liberdades económ icas 
consagradas no TFUE, em especial a liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços. 
A segunda prendia-se co m o modo de interpretação de algu mas disposições fundamentais da 
diretiva, tais como as relativas à noção de ordem pública, ao âmbito de aplicação material das 
condições de em prego im postas pela diretiva e à natureza das disposições im perativas, 
sobretudo no que respeita ao salário mínimo. 

Aquando da apresentação das su as prioridades políticas ao Parlamento Europeu, em  15 de  
setembro de 2009, o Presiden te Barroso rec onheceu a necessid ade de dar resposta às 
apreensões e questões levantadas  por diversas partes intere ssadas nesse debate e anunciou 
uma iniciativa leg islativa para solucionar o s problem as de aplicação e interp retação da 
diretiva relativa ao destacamento dos trabalhadores. 

O relatório sobre o relançam ento do m ercado único10 apresentado por Mário Monti em 9 de  
maio de 2010 abordou  igualm ente estas apre ensões. Nele se reconh ece que a polém ica 
despoletada pelos acórd ãos «é suscetível de a lienar do m ercado único e da UE um a parte da 
opinião pública – associações de  trabalhado res e sind icatos – que desde sem pre se tem 
contado entre os prin cipais apoiantes da integração econó mica». Refere-se ainda que «os 
processos no Tribunal expuseram , de dois m odos diferentes, as linhas de fratura existentes 
entre o mercado único e a dimensão social a nível nacional». 

Já em 2008 a Com issão adotara uma recomendação11, na qual instara os  Estados-Membros a 
agir com urgência para m elhorar a situação dos trabalhadores destacados aperfeiçoando, para 
tal, a coop eração entre as adm inistrações n acionais, tornan do m ais eficaz o  intercâm bio de 
informação entre Estados-Membros e melhorando o acesso à inform ação e ao intercâmbio de 
melhores práticas. Ainda nesse ano12, instituiria um comité de peritos sobre o destacamento de 
trabalhadores, composto por representantes dos  Estados-Membros e par ceiros sociais, com o 
objetivo de discutir e esclarecer os problemas de aplicação e execução da diretiva. 

Amplitude do destacamento 

Ao contrário das provas em píricas, a análise do destacamento enquanto fenómeno económico 
e social é p rejudicada pela falta de d ados exatos e pela fraca qualidad e da base de dados. A 
nível da UE, a única fonte de dados disponível provém da recolha sistem ática de dados de  
formulários E101 (2005-2009) no dom ínio da segur ança social realizad a pela DG E MPL em 

                                                 
10 «Uma nova es tratégia para o mercado único – Ao se rviço da ec onomia e da soci edade europeias» – 

Relatório apresentado ao Presidente da Comissão Europeia José Manuel Barroso por Mario Monti, 9 de 
maio de 2010. 

11 Recomendação da Comissão, de 31 de março de 2008 , sobre o reforço da cooperação administrativa no 
contexto do destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, JO C 85 de 4.4.2008, p. 
1-4. 

12 Decisão 2008/19/CE da Comissão, de 19 de dezembro de 2008, que institui o comité de peritos sobre o 
destacamento de trabalhadores, JO L 8 de 26.13.2009, p. 26. 
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colaboração com  as autorid ades n acionais13. No entanto, esta base de dados tem várias 
limitações14. 

Com estas ressalvas, é p ossível estimar que cerca de um milhão de trabalhadores é destacado 
anualmente pelos seus empregadores para out ro Estado-Membro. Assim, os destacam entos 
afetam apenas uma pequena parte d o total da população ativa (0,4 % d a população ativa dos 
países de origem UE-15 e 0,7 % da população ativa dos países de origem UE-12). No entanto, 
em term os de m obilidade dos trab alhadores no â mbito da UE, e m 2007, o núm ero de  
destacamentos correspondeu, na força de trab alho, a 18,5 % dos cidadãos não nacionais da 
UE-27. Por conseguinte, pode concluir-se que, embora constitua um fenómeno assinalável em 
termos de mobilidade dos trabalh adores, sobr etudo em  determ inados países e s etores, o 
destacamento continua a ser pouco significativo no mercado de trabalho da UE15. 

Convém referir, contudo, que o núm ero de tr abalhadores destacados em  alguns Estados-
Membros (Alemanha, França, Luxemburgo, Bélgica e Polónia) é considerável, e o fenóm eno 
tem vindo a difundir-se cada vez m ais, afeta ndo atualm ente todos os Estados-Mem bros 
enquanto países de o rigem e/ou de acolhim ento. A im portância económica do destacam ento 
também ultrapassa largam ente a sua dim ensão quantitativa, dado que o m esmo pode 
desempenhar um papel económico crucial, ao satisfazer lacunas temporárias da oferta de mão-
de-obra em determinados setores ou profissões (por exemplo, construção e transportes). Além 
disso, o d estacamento de trabalhadores reforça as  trocas  internacionais  de serv iços, com as 
reconhecidas vantagens proporcion adas pelo m ercado único (m aior concorrência, ganhos de 
eficiência, etc.). 

2. RESULTADO DAS CONSULTAS DAS PARTES INTERESSADAS E DAS 
AVALIAÇÕES DE IMPACTO 

2.1. Consulta das partes interessadas 
Os acórdão s do Tribu nal nos pro cessos Viking Line , Laval, Rüffert e Comissão contra 
Luxemburgo, em 2007 e 2008, despoletaram  um debate  aceso que se ce ntrou sobretudo nas 
consequências da liberdade de prestação de serv iços e da liberdade de estabelecimento para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores e no papel dos sindic atos na proteção dos direitos dos 
trabalhadores em situações transfronteiras. 

No entender dos sindicatos eur opeus e de alguns grupos polític os do Parlam ento Europeu, 
estes acórdãos são antissociais. Para a CES, são uma «licença de dumping social». Pretendem 
que a legislação seja alterada para esclarecer a situação do ponto de vista jurídico e evitar que, 
futuramente, os juízes deliberem contra o que consideram ser os inte resses dos trabalhadores. 
Para tal, apresentaram duas exigências fundamentais: 

                                                 
13 Comissão Europeia (2011), «Destacamento de trabalhadores na União Europeia e nos países da EFTA: 

relatório sobre os formulários E101 emitidos em 2008 e 2009»; Comissão Europeia (2011), «Recolha 
de dados administrativos relativos aos formulários E101 emitidos em 2007». 

14 Consultar avaliação de impacto, página […]. 
15 Idea Consult (ver nota de rodapé 28), resumo. A percentagem fornece apenas uma estimativa grosseira 

da proporção dos destacam entos relativos a cidadãos ativos que nã o são nacionais da UE-27 (trata-se 
provavelmente de uma sob restimativa). Por um  l ado, um  form ulário E 101 não re presenta um  
trabalhador equivalente a t empo inteiro durante um ano e, por outro, o in quérito às forças d e trabalho, 
que faculta os  dad os s obre os ci dadãos at ivos que não são naci onais da UE -27, nã o ab range os 
trabalhadores destacados. 
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– uma revisão da diretiva relativa ao de stacamento dos trab alhadores (Diretiv a 
96/71/CE) para incluir uma referência ao p rincípio da igualdade de rem uneração por 
trabalho igu al e perm itir que o Estado-Mem bro de acolh imento aplique condições 
mais favoráveis do que o núcleo fundam ental de condições de em prego que teria de  
respeitar ao abrigo do artigo 3.º, n.º 1, da diretiva; 

– a introdução no Tratado de um  protocolo sobre o progresso social para dar prim azia 
aos direitos sociais fundamentais em relação às liberdades económicas. 

Outras par tes inte ressadas são d e opinião diferente. A organização BusinessEurope 
congratulou-se com  a clarifi cação decorrente dos acórdão s do Tribu nal e n ão considera 
necessária uma revisão da dire tiva. Na sua maioria, os Estados-Membros pronunciaram-se no 
mesmo sentido. Os Estados-Mem bros m ais afetados pelos acórdãos (Suécia, Alem anha, 
Luxemburgo e Dinam arca) alteraram  as resp etivas legislações,  a fi m de as tornarem 
conformes com estes. 

Em outubro de 2008, o Parlam ento Europeu adot ou uma resolução em  que instou todos os 
Estados-Membros a aplicarem  devidam ente a diretiva relativa ao destacam ento de 
trabalhadores e a Comissão a não excluir a possibilidade de proceder a uma revisão parcial da 
diretiva após um a análise aprofundada dos problem as e desafios subjacentes 16. Ao m esmo 
tempo, sublinhou que a livre prestação de serviç os «constitui um a das pedras angulares do 
projeto europeu» e «que a m esma tem  de se r equilibrada, por um  lado, pelos direitos 
fundamentais e pelos objetivos sociais consignado s nos Tratados e, por outro, pelo direito de 
os parceiros públicos e sociais assegurarem  a não-discriminação, a igualdade de tratam ento e 
a melhoria das condições de vida e de trabalho» 17. Em 2 de junho de 2010, a Com issão do 
Emprego e dos Assunto s Sociais realizou  uma audição de três peritos (em  representação da 
Comissão, CES e BE), no decurso da qual os  deputados dos grupos S&D, GUE/NGL, e  
Verdes instaram a Comissão a tomar medidas num sentido muito idêntico ao das propostas da 
CES. 

A convite do Com issário Vlad imir Špidla  e do Ministro Xavier Bert rand (Presidente do 
Conselho em  exercício) no Fórum  de outubro de 2008, os parceiros sociais europeus 
acordaram em realizar u ma análise conjunta das consequências dos acórdãos do Tribunal no 
contexto da mobilidade e da globalização. Em  março de 201018, os parceiros sociais europeus 
apresentaram um relatório sobre as conse quências dos acórdãos do TJUE. O documento deu 
conta das divergências  profundas. Enquanto a BusinessEurope se opõe à revisão da diretiva  
(embora aceite a neces sidade d e esclarecer de terminados aspetos  re lacionados com  a sua  
execução), a CES reclama profundas alterações. 

Em 2010, o Com ité Económico e Social Europeu adotou um parecer sobre a dim ensão social 
do m ercado único 19, no qual apelou  a um a aplicação m ais eficaz da Diretiva 96/7 1/CE e 
manifestou o seu apoio  a um a iniciativa da Co missão que esclareça as  obrigações juríd icas 
que incum bem às autoridades nacionais, às empresas e aos trabalhadores, incluindo uma  

                                                 
16 Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de outubro de 2008, sobre os desafios às convenções coletivas 

na UE, n.os 25 e 30. 
17 N.º 1; ver ainda os n.os 17 e 31. 
18 O t exto f oi ap resentado em  março de 2 010 na co nferência de Ovi edo, or ganizada p ela Presi dência 

espanhola. M ais um a vez, os de bates seriam marcados pelas opiniões divergentes das partes 
interessadas. 

19 Parecer 2011/C 44/15. 
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revisão parcial da diretiva. No seu parecer, o Comité incentiva ainda a Comissão a não aplicar 
ao direito à greve as disposições relativas ao mercado único e a ponderar a criação de um a 
«Interpol S ocial Europeia» que apoie as ativ idades das inspeções do  trabalho n os vários 
Estados-Membros. 

Ciente da polém ica gerada pelos acórdãos do Tribunal, o Prof. Ma rio Monti formulou as 
seguintes recomendações no seu relatório «Uma nova estratégia para o mercado único»: 

– clarificar a aplicação da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores e reforçar  
a divu lgação de informações sob re direito s e obrigações, tanto dos trabalhadores 
como das em presas, cooperação adm inistrativa e sançõ es no quadro da liv re 
circulação de pessoas e da prestação de serviços transfronteiras; 

– introduzir uma disposição que garanta o di reito à greve nos term os do artigo 2.° do 
Regulamento (CE) n.º 2679/98 do Conselho (o cha mado Regulamento Monti) e um 
mecanismo para a resolução informal de conflitos laborais no campo da aplicação da 
diretiva. 

Na sua comunicação de outubro de 2010 intitulada  «Um Ato para o Mercado Único - Para 
uma econom ia social de m ercado altam ente competitiv a: 5 0 propostas para, juntos,  m elhor 
trabalhar, empreender e fazer comércio» 20, a C omissão lançou um a consulta pública sobre 
como dar novo ím peto ao m ercado inte rno. Apresentou duas propostas (n. os 29 e 30) 
destinadas a repor a confiança e os apoios por parte dos cidadãos, uma sobre o equilíbrio entre 
direitos fundam entais e sociais e liberdades económ icas e um a sobr e o destacam ento de  
trabalhadores. 

– Proposta 29: «De acordo com  a sua nova estrat égia para a aplicação efetiva da Carta  
dos Direitos Funda mentais pela União Eu ropeia, a Com issão assegurará que serão 
tidos em conta os direitos garantidos pela Carta, incluindo o direito  de realizar ações  
coletivas ….» 

– Proposta 30: «Em 2011, a Com issão adotará uma proposta legislativa para m elhorar 
a aplicação da diretiva sobre o destacamento dos trabalhadores, que poderá incluir ou 
ser completada com uma clarificação do ex ercício dos direitos sociais fundam entais 
no contexto das liberdades económicas do mercado único.» 

No â mbito da consulta, os sindicatos, os ci dadãos e as ONG m anifestaram um enorm e 
interesse bem como um apoio inequívoco a estas ações. 

Dos mais de 800 participantes na consulta, 740 destacaram a proposta 29  relativa à aplicação 
efetiva da C arta dos Direitos Fundam entais e à avaliação do im pacto social com o uma da s 
questões mais importantes. 

Coerentes com a sua linha de ação, os parceiros sociais europeus participaram na consulta. A 
CES reiterou o pedido de introduç ão no Tratado de um  protocolo sobre o progresso social e 
insistiu que a Comissão não se de veria cingir ao esclarecim ento e à melhoria da aplicação da 
diretiva relativa ao destacamento dos trabalhadores, mas sim efetuar uma revisão exaustiva da 
mesma. A  BusinessEurope apoiou a abordagem preconizada  pela Com issão no sentido de 
melhorar a aplicação e o cumprimento da diretiva em vigor. 

                                                 
20 COM(2010) 608 final/2 de 11.11.2010. 
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Para além  de um  protocolo sobre o progres so social, a proposta relativa ao cham ado 
regulamento Monti II foi acolhida favor avelmente pela CES (tendo tam bém sido 
explicitamente mencionada em várias respostas de sindicatos nacionais). Embora o contributo 
da BusinessEurope não seja claro quanto a este aspeto, parece lev antar dúvidas q uanto ao 
valor acrescentado da proposta, indicando claram ente que não deve pôr em causa a exclusão 
do direito à greve da esfera de competência da UE. 

Na sequência do debate público alargado e com  base nos contribu tos recebido s no seu 
decurso, a Com issão adotou a co municação «Ato para o  Mercado Ú nico - Doze  alavancas  
para es timular o crescim ento e reforçar a con fiança m útua» em  13 de abril de 2 01121. A 
adoção de iniciativas legislativas em matéria de destacamento de trabalhadores conta-se entre 
as doze ações fundam entais incluídas no capítulo da coesão social: «legislação destinada a 
melhorar e reforçar a transposição, a aplicação e o cumprimento da diretiva «destacamento 
de trabalhadores», incluindo medidas para prevenir e s ancionar as infrações e a utilização 
abusiva das regras aplicáveis, acompanhada de uma legislação tendente a clarificar o 
exercício das liberdades de estabelecimento e de prestação de serviços, com os direitos 
sociais fundamentais». 

Na sequência da adoção do Ato para o Mer cado Único, o Parlam ento Europeu adotou três 
resoluções em  6 de abril de 2011 22. No entanto, ao contrário da  questão m ais genérica da 
mobilidade (e da transf eribilidade dos dire itos de  pensão),  o destac amento de trab alhadores 
não se encontra entre as principais prioridades identificadas. 

O destacam ento de trabalhadores e as libe rdades econó micas figuram , no entanto, nas  
prioridades identificadas pelo Comité Económico e Social Europeu23. 

Nas suas conclusões sobre as prioridades para o relançamento do mercado único, o Conselho:  

«14. CONSIDERA que , devidam ente im plementada e executada, a di retiva relativa aos  
trabalhadores destacado s pode con tribuir para m elhor proteger os seu s direito s e garan tir 
maior clareza no que respeita ao s direitos e obrigações das em presas de serviços e das 
autoridades nacionais, bem com o para impedir que sejam contornadas as regras que lhes são 
aplicáveis; ENTENDE também que há que introduzir maior clareza no âmbito do exercício da 
liberdade de estabelecimento e prestação de serviços e dos direitos sociais fundamentais»24. 

A conferên cia sobre d ireitos sociais fundame ntais e o  destacam ento de trab alhadores 
(realizada em  27 e 28 de jun ho de 2011) congregou m inistros, parceiros sociais, 
representantes das instituições d a UE e do m eio académico, a fim  de debater as  opções de 
regulação disponíveis e ajudar a identificar soluções exequíveis 25. Teve por objetivo 
contribuir para um a maior visão com um atravé s de um debate aberto e construtivo e 
apresentar os resultados de estudos recentes. 

                                                 
21 CO M(2011) 206 final. 
22 «Um mercado único para as empresas e o crescimento» [2010/2277(INI)], «Um mercado único para os 

europeus» [2010/2278(INI)] e «Governação e parceria no mercado único» [2010/2289(INI)]. 
23 Parecer de Benedicte Federspiel, Martin Siecker e Ivan Voleš, INT 548, 15 de março de 2011. 
24 3094.ª reunião do Conselho Competitividade, 30 de maio de 2011. 
25 Para m ais inform ações, pri ncipais disc ursos e d ocumentos conex os, con sultar: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes
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Por seu turno, a declaração de Cracóvia26 reiterou que a prestação de serviços transfronteiras e 
a mobilidade dos trabalhadores destacados são  elementos essenciais do  mercado interno. Ao  
facilitar-se a prestação de serv iços transfronteiras a título te mporário deve garan tir-se, em 
simultâneo, um nível adequado de proteção dos trabalhadores destacados para outro Estado-
Membro a fim de prestar esses serviços. 

2.2. Avaliação de impacto 

Em confor midade com a sua política «Leg islar m elhor», a Comissão procedeu a um a 
avaliação d e im pacto das opções de ação política com  bas e num  estudo externo 27. Desde 
2009, a Comissão lançou quatro estudos de avaliação ex-post: 

– um estudo sobre as repercussões económicas e sociais associadas ao destacamento de 
trabalhadores na União Europeia28; 

– um estudo sobre os aspetos jurídicos do destacam ento de trabalhadores no quadro da  
prestação de serviços na União Europeia (abrangendo 12 Estados-Membros)29; 

– um estudo com plementar sobre os as petos jurídicos do destacam ento de 
trabalhadores no quadro da pr estação de serviços na Un ião Europeia (abrangendo 15 
Estados-Membros)30; 

– um estudo sobre a proteção dos direitos  dos trabalhadores nos processos de  
subcontratação na União Europeia31. 

As alternativas políticas  apresen tam um leque  de possíveis opções, subopções e pacotes de 
opções que espelham os diferentes graus de intervenção da UE: a ação não legislativa e a ação 
legislativa. Relativ amente a esta ú ltima, as subopções e os pacotes de opções diversifica m 
ainda mais as possibilidades, que vão de uma intervenção mínima a uma intervenção máxima. 

Todas estas opções foram analisadas à luz dos  objetivos gerais, ou seja, o desenvolvim ento 
sustentável do m ercado único com  base num a economia social d e m ercado altam ente 
competitiva, a libe rdade de prestaçã o de serviço s e a prom oção de cond ições equ itativas, a 
melhoria das condições de vida e de trabalho, o respeito pela divers idade dos sistem as de  
relações laborais nos E stados-Membros e a pr omoção do diálogo entre parceiros sociais, e 
ainda de objetivos m ais específicos (bem  co mo de objetivos operac ionais conexos): i) 
proteger melhor os direitos dos  trabalhadores destacados, ii) fac ilitar a p restação de serviço s 
transfronteiras e m elhorar as condições de co ncorrência leal, e iii) aumentar a segurança 
jurídica no que diz res peito ao eq uilíbrio entr e direitos s ociais e lib erdades eco nómicas, 

                                                 
26 Fórum do M ercado Único, Cracóvia, 3 e 4 de  o utubro de 2 011, em  especi al o quinto pa rágrafo da 

Declaração e o ponto 5 das conclusões operacionais. 
27 Contrato-quadro m últiplo VT 2008 /87: estudo preparatório de uma avaliação de im pacto relativa à 

eventual re visão d o quadro l egislativo ap licável ao des tacamento de trabalhadores no c ontexto da 
prestação de serviços, (VT/2010/126). 

28 Ver Idea Cons ult e Ecorys Netherlands, Study on the economic and social effects associated with the 
phenomenon of post ing of  w orkers i n t he European U nion, B ruxelas, 20 11. Disponível na I nternet: 
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

29 Aukje va n Hoek e Mijke Houwe rzijl, Study o n t he l egal aspect s of  the post ing of  w orkers i n t he 
framework of  t he provi sion of  servi ces i n t he Euro pean U nion, 2011. D isponível n a I nternet: 
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

30 Disponível na Internet: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 
31 Em curso, pelo que foram tidos em conta os resultados finais preliminares. 

http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers
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sobretudo no contexto do destacam ento de trab alhadores. Com  base na  Estratégia para a 
aplicação ef etiva da Carta dos Direitos Fundam entais pela União Eu ropeia, a av aliação de 
impacto foi usada para identificar os direitos fundamentais potencialmente envolvidos, o nível 
de interferência com  o direito em  questão e a necess idade e a pro porcionalidade desta 
interferência em termos de opções de ação e de objetivos visados32. 

A opção preferida é uma com binação de diferentes  medidas. No que  diz respeito à presente 
proposta, a solução que se afigura mais eficaz e eficiente para abordar os objetivos específicos 
«proteger m elhor os direitos dos trabalhador es destacados», «m elhorar as condições de 
concorrência leal» e «facilitar a pres tação de se rviços transfronteiras» e m ais coerente tendo  
em conta os objetivos gerais consiste num  pacote de m edidas legislativas para abordar tanto 
os problemas relacionados com a aplicação, o acompanhamento e cumprimento das condições 
de trabalho m ínimas («problem a 1») com o os  problem as relacionad os com  a utilização  
abusiva do estatuto de trabalhador destacado no intuito de iludir ou c ontornar a legislação 
(«problema 2»), em  articulação co m medidas nã o legislativas para responder aos problem as 
relacionados com  a interpretação  pouco clara ou controv ersa d as co ndições d e em prego 
previstas na Diretiva 96/71/CE («pro blema 3»). Como tal, constitui essencialmente a base d a 
presente proposta. 

É de prever que surta um  i mpacto positivo na s PME e, em especial,  nas m icroempresas, 
graças à melhoria e clarificação do quadro norma tivo. As PME são particularm ente sensíveis 
à falta de informação transparente em matéria de condições de trabalho e emprego no Estado-
Membro de  acolhim ento, porque não dispõem de  grandes m eios para investigarem por si 
próprias as regras aplicáveis. Por conseguinte, as em presas verão reduzidos os custos de 
investigação das condições de trabalho e emprego aplicáveis no Estado-Membro de 
acolhimento e tirarão partido das possibilidades de prestação de serviços em novos mercados. 
Dado que as PME e as m icroempresas são especialmente afet adas por exigências 
administrativas que criam obrigações excess ivamente onerosas para as empresas estrangeiras, 
a presente proposta ser-lhes-á vantajosa, um a vez que limita as possibi lidades de os Estados-
Membros imporem m edidas dessa natureza. A proposta faculta orientações aos Estados-
Membros no que diz respeito às inspeções. As PME e as microempresas com provas dadas em 
matéria de desem penho beneficiarão de in speções baseadas num a avaliação do risco. A 
realização de inspeções efetivas, a m elhoria da cooperação adm inistrativa, a execução de 
coimas transfronteiras  e um  re gime de responsabilid ade cuidad osamente equilib rado 
contribuirão para um a concorrênc ia m ais leal e condições m ais equitativas. As PME e as 
microempresas são particularm ente sensíveis à c oncorrência desleal, pe lo que tirarão partido 
destas disposições33. 

No seu relatório intitulado «Minim ização da carga regulamentar que in cide sobre as PME - 
Ajustamento da Regulam entação da UE às necessidades das m icroempresas», de 23 de 
novembro de 2011, a Com issão Europeia desenvol veu o princípio de que as m icroempresas 
devem ser excluídas do âm bito da nova legisl ação proposta, exceto se f icar dem onstrada a 
proporcionalidade da cobe rtura destas em presas34. No que respeita à pr esente proposta, as 
microempresas não  p odem ser excluíd as d o seu âm bito de aplicação, po rque isso 
comprometeria um dos seus objetivos fundam entais – o com bate às «em presas-apartado» - e 

                                                 
32 COM(2010) 573 final, p. 6-7. 
33 Ver a avaliação de impacto relativa ao processo respeitante ao destacamento de trabalhadores, anexo 11, 

janeiro de 2012. 
34 CO M(2011) 803 final. 
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daria azo a novas lacunas jurídicas. Di minuiria igualmente a segurança jurídica, porque, no 
que se refere aos seus trabalhadores destacados, haveria que determinar caso a caso o nível de 
proteção a respeitar. Só será possível m elhorar o cum primento da legislação em  vigor se as 
microempresas forem incluídas no âmbito de ap licação da diretiva de execução. No entanto, 
as microempresas e outras PME tirarão partido , em geral, do aum ento da segurança jurídica, 
de uma concorrência mais leal e de uma maior orientação das inspeções baseadas na avaliação 
dos riscos.  

Em resumo, a diretiva de execução repercutir-se-á de forma diferente, mas muito positiva, nos 
diversos tipos de PME. As PME genuínas gozar ão de con dições mais equita tivas, ao passo  
que determ inadas PME-apartado se deverão ex tinguir. Para as PME cujos subcontratantes 
sempre respeitaram a legislação em matéria de salário mínimo e, por conseguinte, têm  custos 
mais elevados (em relação aos concorrentes cujos subcontratantes não cumprem a legislação), 
os benefícios virão sob a forma de condições mais equitativas. Já as PME que até ao momento 
tiraram partido de subcontratantes que não resp eitam a legislação em matéria de salários 
mínimos terão de encontrar novos modelos empresariais. 

O projeto de avaliação de impacto foi analisado pelo Comité de Avaliação do Impacto (CAI), 
cujas recomendações tendo e m vista o seu m elhoramento foram integradas no relatório final. 
O parecer do CAI, bem com o a avaliação d e im pacto final e o respetivo resu mo são 
publicados em conjunto com a presente proposta. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA 

3.1 Contexto geral - síntese da ação proposta 

Sem reformular a Diretiva 96/71/CE, a presente proposta visa em especial melhorar e reforçar 
o modo de aplicação e cumprimento na prática da diretiva na União Europeia, instituindo para 
o efeito um  quadro com um geral de disposiçõe s e m edidas adequadas a um a melhor e m ais 
uniforme aplicação, execução e cumprim ento da  mesma, incluindo medidas para prevenir e 
punir quaisquer situações abusivas  e a evasão às regras ap licáveis. Dá, em  simultâneo, 
garantias relativamente à proteção dos direitos dos trabalhadores destacados e à sup ressão de 
obstáculos injustificados à livre prestação de serviços. Tal como foi evidenciado na Estratégia 
para a aplicação efetiva da Carta do s Direitos Fundamentais pela União Europeia, as pessoas  
devem poder gozar dos direito s nela enunciados quando se  encon tram num a situação 
abrangida pelo direito da União35. 

Em conjunto com  a proposta de regulam ento que  esclarece o exercício do direito à ação 
coletiva no contexto das liberdades económicas do mercado único, em especial a liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços 36, a p resente proposta cons titui uma intervenção 
orientada em confor midade com um dos objet ivos fundamentais do Tratado, nom eadamente, 
estabelecer um  mercado inter no e envidar esf orços com  vista a um a econom ia social de 
mercado altamente competitiva que vise o pleno emprego e o progresso social. Ao facilitar a 
prestação de serviços tra nsfronteiras e favorecer a concorrência leal, esta  iniciativa permitirá 
explorar o potencial d e cres cimento facultado  pelo destacam ento de trabalhadores e pelos 
postos de trabalho assim criados como um elemento fundamental da prestação de serviços no 
âmbito do m ercado interno. Desta form a, cont ribuirá para a recupe ração inteligente, 

                                                 
35 CO M(2010) 573 final. 
36 CO M(2012) 130 final. 
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sustentável e inclus iva do crescim ento, em conf ormidade com os objetivos e prioridades da 
estratégia Europa 202037. 

3.2 Base jurídica 

A proposta tem  por bas e o artigo 53.º, n.º 1, e o artigo 62.º do TFUE, disposições que são 
idênticas àq uelas em  que a Diretiva 96/71/CE s e baseia e ao abrigo da s quais as  d iretivas 
podem ser adotadas de acordo com o processo legislativo ordinário. 

3.3 Princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade 

Os problemas identificados no que respeita à aplicação, à ex ecução e ao cum primento d a 
Diretiva 96/71/CE estão relacionados com  os obj etivos estabelecidos no  artigo 3.º, n.º 3, do 
TUE, nos termos do qual a União Europeia deve instituir um mercado interno com base numa 
economia social d e mercado altamente competitiva que vis e o pleno emprego e o progress o 
social, e nos artigos 56.º e 151.º do TFUE. 

A execução adequada e eficaz e o controlo do seu cumprimento são elementos fundamentais 
para as segurar a eficácia das regras da UE  aplicáveis neste dom ínio. As diferenças e 
disparidades a nível da aplicação, execução e cumprimento da Diretiva 96/71/CE nos Estados-
Membros prejudicam  o seu correto funcionam ento. Torna-se assim  difícil, se não m esmo 
impossível, gerar as con dições equitativas necessárias aos p restadores de serviços e garant ir 
aos trabalhadores destacados no âmbito d a prestação de serv iços o mesmo nível d e proteção 
assegurado pela diretiva e m toda a UE. Nestas circunstâncias, a clareza e segurança jurídicas 
exigidas só podem ser alcançadas a nível da UE. 

Por conseguinte, os objetivos da proposta nã o podem  ser suficientem ente realizados pelos 
Estados-Membros e exigem uma ação a nível da UE. 

Em conform idade com o princí pio da proporcionalida de, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir os obj etivos. A fi m de  m elhorar a aplicação e o cum primento na 
prática da D iretiva 96/71/CE, propõe-se um a combinação d e medidas preventivas eficazes e 
de sanções adequadas e proporcionadas. As regras mais uniformes propostas no que respeita à 
cooperação administrativa, à assistência m útua, às inspeções e m edidas de controlo nacionais 
espelham a natureza heterogénea dos sistemas de inspeção e controlo dos Estados-Membros e 
procuram igualm ente não im plicar encargos ad ministrativos desnecessários ou excessivos 
para os prestadores de serviços. Garantem , além disso, o respeito pela diversidade dos 
modelos sociais e sistemas de relações laborais de cada Estado-Membro. 

3.4 Explicação pormenorizada da proposta 

3.4.1 Objeto 

Para além de descrever os objet ivos da proposta de diretiva, o artigo 1.º  contém a cham ada 
«cláusula Monti». A sua redação  conjuga o texto do artigo 2.º do Regulam ento (CE) n.º 
2679/98 do Conselho 38 e do artigo 1.º, n.º 7, da Diretiva «Serviços» 39. Está tam bém em  

                                                 
37 COM(2010) 2020 final de 3.3.2010. 
38 Regulamento (CE) n.º 2679/98, de 7 de dezembro de 1998, sobre o funcionamento do mercado interno 

em relação à livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros, JO L 337 de 12.12.1998, p. 8. 
39 Diretiva 2006/123/CE, JO L 376 de 27.12.2006, p. 36; cf. considerando 22 da Diretiva 96/71/CE. 
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conformidade com  o texto de d isposições idênticas cons tantes, po r exem plo, da recen te 
proposta de regulamento relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e com ercial (reformulação «Bruxelas I») 40 e do regulam ento sobre 
prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos41 recentemente adotado. 

3.4.2 Prevenir a utilização abusiva e a evasão às regras - elementos que contribuem para 
melhorar a aplicação e a fiscalização da aplicação do conceito de destacamento  

De acordo com a definição constante do artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE 42, para efeitos 
desta diretiva entende-se por « trabalhador destacado » qualquer trab alhador que, por um 
período limitado , trabalhe no território de um Estado-Membro diferente do Estado onde 
habitualmente exerce a sua atividade. 

Sem prejuízo do disposto no artig o 2.º, n.º 2, da Diretiva 96/71/CE 43, um  trabalhador é 
considerado destacado em  função da sua situação  de facto e das circunstâncias em  que deve 
desempenhar as suas atividades, nomeadamente: 

– a natureza temporária das atividades a desenvolver; 

– a existên cia de um a relação direta de  em prego entre a empresa que efetua o  
destacamento e o trabalhador durante todo o período desse destacamento; 

– o país onde habitualmente exerce a sua atividade, bem como 

– a existência de um  vínculo genuíno entr e o empregador e o país de origem do 
trabalhador. 

No entanto, a Diretiva 96/71/CE não indica de que modo se pode determinar se o empregador 
está estabelecido num  Estado-Membro, ne m cont ém critérios m ais específicos s obre com o 
determinar quer a natu reza temporária do trabal ho a realizar pelos trab alhadores destacados 
quer o Estado-Mem bro em  que os trabalhado res em  causa «habitualm ente exercem  a sua 
atividade». 

Tal deu origem  a diversos probl emas de ap licação e cum primento na prática da diretiva. As 
autoridades com petentes dos Estado s-Membros, os prestadores de serviços e os próprios 
trabalhadores destacados deparam -se frequentemente com situações pouco claras em que se 
afigura difícil determinar se o destacamento se realiza, ou  não, na aceção da diretiva relativa 
ao destacamento de trab alhadores44. Houve inclusive abusos por parte de em pregadores que 
tiraram partido da falta de clareza dos preceitos, a fim de contornar as regras aplicáveis45. 

                                                 
40 COM(2010) 748 final de 14.12.2010, artigo 85.º 
41 Artigo 1 .º, n.º 3, úl tima frase, d o R egulamento (UE ) n .º 1 176/2011 do Pa rlamento Eur opeu e d o 

Conselho, de 16 de nove mbro de 2011, sobre prevenção e  correção  dos desequilíbrios 
macroeconómicos, JO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 

42 Deve ler-se em conjugação com o artigo 1.º, n.os 1 e 3 da diretiva. 
43 A noção de trabalhador é a que se apl ica no direito do Estado-Membro em cujo território o trabalhador 

está destacado. 
44 Para informações mais pormenorizadas, consultar os pontos 2 .2, 3.2 e 5 .2 do estudo (complementar) 

sobre os aspetos jurídicos do destacam ento de trabalhadores no quadro da prestação de se rviços. Cf. 
ponto 3.2.1 da avaliação de impacto. 

45 Para mais informações, consultar em especial o ponto 3.5 (relativo a processos na comunicação social e 
nos t ribunais) do estudo sob re asp etos jurídicos e o  ponto 3 .4 do  estudo j urídico co mplementar -  cf . 
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Para evitar a evasão às  regras e com bater as  situa ções ab usivas de aplica ção da  Diretiva  
96/71/CE, a presente proposta contém , no artigo 3.º, n. os 1 e 2 , um a lista indicativa e não 
exaustiva d e critérios qualitativos/elem entos constitutivos que caracterizam  a natureza 
temporária inerente à n oção de des tacamento n o contex to da pres tação de s erviços46, be m 
como a existência de um vínculo real entre o empregador e o Estado-Membro a partir do qual 
se realiza o destacam ento. Quer esta especifi cação quer os  esclarecimentos suplem entares 
aumentarão a segurança jurídica. 

Uma descrição indicativa mais clara e m ais facilmente aplicável dos ele mentos constitutivos 
da noção de destacam ento para efeitos da pres tação de serviços, bem  como os critérios que 
determinam o que é efetivam ente o estabeleci mento do prestador de serviços num Estado-
Membro ajudarão a evitar a «aplicação criativa» da Diretiva 96/71/CE a situações que não são 
verdadeiros destacamentos na aceção da diretiva. 

O papel do Estado-Membro a partir do qual se realiza o destacam ento é esp ecificado no 
contexto da cooperação administrativa (artigo 7.º). 

3.4.3 Acesso à informação 

O acesso a informação preliminar sobre as condições de trabalho e emprego aplicáveis no país 
de acolhimento é uma condição prévia para que as partes interessadas possam prestar serviços 
em conform idade com  as disposições resultan tes da Diretiva 96/ 71/CE e da respetiva  
transposição para a legislação n acional. As PME são particu larmente sensíveis à falta d e 
informação transparente em matéria de condi ções de trabalho e e mprego no Estado-Mem bro 
de acolhimento, porque não dispõem de grandes meios para inves tigarem por si próprias as 
regras aplicáveis. Por conseguinte, as empresas verão reduzidos os custos de investigação das 
condições d e trab alho e em prego aplicáv eis no Estado-M embro de acolhim ento. Constitu i 
igualmente um  im portante m eio para f acilitar o respeito dos direitos dos trabalhadores e a 
respetiva proteção.  Além  disso, um a cooperação  adm inistrativa adeq uada e eficaz en tre 
Estados-Membros é essencial para o controlo  da conform idade. Di ficilmente se poderá 
garantir o  sucesso da aplicação e d o cumprimento da Diretiva 96/71/C E se es tas exigências 
não forem suficientemente acauteladas. 

                                                                                                                                                         
ponto 3.2.2 da avaliação de impacto. Por exemplo, o facto de o trabalhador destacado não ser naci onal 
do Estado-Membro do prestador de serviços ou da agência de recrutamento, nem do Estado-Membro no 
qual se prestam te mporariamente os serviços indi ca claram ente que esta situação específica nã o se  
insere na  de finição de  «dest acamento» na  aceção da Diretiva 96/71/CE, a nã o ser que o trabalhador 
destacado tenha anteriorm ente trabalhado para o refe rido prestador de s erviços ou a referida a gência 
e/ou tenha trabalhado no território do Estado-Membro de estabelecimento desse prestador de se rviços 
ou dessa agência. 

46 Em conform idade c om a juri sprudência do TJUE, a natureza te mporária da atividade da pessoa que  
presta o serviço no Estado-Membro de acolhimento deve ser determinada em função não só da duração 
da pre stação do serviço m as ta mbém da sua regu laridade, natureza pe riódica ou c ontinuidade. Com 
efeito, nenhuma disposição do Tratado permite determinar, de modo abstrato, a duração ou a frequência 
a partir da qual o fo rnecimento de um  serviço ou de um certo tipo de serviço noutro Estado-Membro 
deixa de poder ser considerado uma prestação de serviços na aceção do Tratado (acórdão Schnitzer, de 
11 de dezembro de 2003, Processo C-215/ 01, n.os 28 e 31; cf. acórdão Gebhard, de 30 de novembro de 
1995, Processo C-55/94). No entanto, uma atividade realizada a título permanente, ou, pelo menos, sem 
termo previsível, não se in sere no  âmbito das d isposições da U nião Europeia relativas à prest ação de 
serviços (acórdão Trojani, de 7 de setembro de 2004, Processo C-456/02, n.º 28). 
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Não obstante os prog ressos realizados  em  m atéria de aces so à informação 47, o artigo 5.º  
contém um conjunto de m edidas importantes e m ais porm enorizadas para garantir que a 
informação sobre as co ndições de trabalho e em prego que devem ser respeitadas, inclus ive 
quando estas são estabelecidas por convenções cole tivas (n.º 4), esteja disponível e seja de 
fácil acesso. 

3.4.4 Cooperação administrativa e assistência mútua 

O artigo 6.º  estabelece os princípios ge rais, as regras  e os procedim entos necessários a um a 
assistência e cooperação adm inistrativa eficazes e o artigo 7. º define o papel do Estado-
Membro a partir do qual o destacamento se realiza. 

O artigo 18.º estabelece a base jurídica pa ra a utilização de um  módulo separado e específico 
do Sistem a de Informação do M ercado Interno («IM I») com o sistem a eletró nico de 
intercâmbio de infor mações destinado a facilita r a cooperação adm inistrativa em matéria de 
destacamento de trabalhadores. 

O artigo 8.º prevê medidas de acompanhamento para desenvolver, facilitar, apoiar, promover 
e m elhorar os m ecanismos de cooperação ad ministrativa e reforçar a confiança m útua, 
inclusive mediante apoio financeiro. 

3.4.5 Controlo do cumprimento – medidas nac ionais de controlo – relação com a 
cooperação administrativa 

O capítulo IV - «Controlo da conf ormidade» - abrange as m edidas de controlo nacionais, 
entre as quais as m edidas que se podem  apl icar aos nacionais de países terceiros, com  
residência e um  contrato de trabalho legais , que são destacados para um  Estado-Membro da 
União Europeia pelo seu e mpregador, bem como  as inspeções. Está estreitam ente associado 
aos capítulo s III («Cooperação ad ministrativa») e I [«Disposições g erais», em  especial o  
artigo 3.º, n.os 1 e 2], pelo que deve ser lido em conjugação com os mesmos. 

Tal com o r econhecido pela jurisprudência do TJUE, a proteção efetiva dos direitos dos 
trabalhadores, enquanto razão imperiosa de interesse geral, pode tam bém exigir determinadas 
medidas de controlo e inspeções a nível nacional que se afigurem necessárias para o exercício 
da função supervisora das autoridades a f im de verificar a observância das obrigações  
substantivas que se jus tificam por razões de inte resse g eral48. Nas ins peções relativas à 
aplicação da diretiva, os Estados-Membros têm, contudo, de respeitar o artigo 56.º do TFUE e 
abster-se de criar ou manter restrições injustificadas ou desproporcionadas para os prestadores 

                                                 
47 Cf. C OM(2007) 3 04, p . 9. Para m ais por menores, co nsultar: o est udo « Information provided on  the  

posting of  w orkers», F. Mü ller, Estr asburgo, setembro de 2010. D isponível n a In ternet: 
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

48 Comunicação «Destacamento de trab alhadores no âmbito de um a prestação de s erviços: maximizar os 
benefícios e potencialidades e simultaneamente garantir a proteção dos trabalhadores», COM(2007) 304 
final, de 13.6.2007, ponto 2.2, página 4. Comunicação da Comissão «Orientações  relativas ao 
destacamento de tra balhadores no âm bito de uma prestação de serviços», COM(2006) 159 final de 
4.4.2006, página 3. Cf. acórdão Arblade e o., de 23.11.1999, Processos apensos C-369/96 e C -376/96, 
n.º 38. Idem, acórdão Comissão contra Alemanha, de 19 .1.2006, Processo C-244/04, n.º 36, e acórdão 
Comissão contra Luxemburgo, de 21.10.2004, Processo C-445/03, n.os 39-40 (ambos os acórdãos dizem 
respeito a trabalhadores destacados nacionais de países terceiros). 

http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers
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de serviços na União Europeia 49. Nos processo s Finalarte50, o Tribunal adm itiu que as  
empresas estabelecidas fora do Estado-Mem bro de acolhim ento poderiam  ser obrigadas a  
apresentar mais informações do que as em presas nele es tabelecidas, na medida em que esta 
diferença de tratam ento pudesse ser im putada a diferenças objetivas ex istentes entre estas 
empresas e as que estão estabelecidas no Estado-Membro de acolhimento. 

Todavia, o TJUE reconheceu tam bém que, ao  m esmo te mpo, existe indubitavelmente um a 
relação entre a existência de  um  sistem a organizado de c ooperação e inte rcâmbios de 
informação51 e a possibilidade de os Estados-Membr os aplicarem determinadas medidas de 
controlo para efeitos da verificação da observâ ncia. Na realidade, um  sistema organizado de  
cooperação e intercâm bios de inform ação que f uncione eficazm ente pode  torn ar supérfluas 
determinadas obrigações52. 

A cooperação adm inistrativa e as m edidas de c ontrolo nacionais são,  assim , duas faces da  
mesma moeda. Para determinados aspetos da noção de destacam ento, nomeadamente no que  
respeita ao vínculo efetivo do em pregador ao Estado-Membro de origem, o papel do Estado-
Membro a partir do  qu al se realiza o destacam ento é prim ordial; ou tras questõ es, com o o 
cumprimento das condições de emprego que devem ser respeitadas no país em que se prestam 
os serviços, só pode m ser controladas no Esta do-Membro de acolhimento. Outras questões 
ainda, por exem plo as relacionadas com  os crit érios qualita tivos indicativo s a u tilizar no  
contexto da noção de destacam ento, poderão ex igir uma estreita colabo ração entre ambos os  
países. Por conseguin te, ambos os países são parte essencial de um sistem a de cooperação e 
intercâmbios de informação que funcione eficazm ente, mesmo que o âm bito real das suas 
atividades neste contexto seja diferente. 

A eficácia da cooperação adm inistrativa e os c ontrolos e o acom panhamento já realizados no 
Estado-Membro de estabelecim ento são, assim,  elem entos im portantes da avaliação caso a 
caso da compatibilidade das m edidas de controlo nacionais com  o direito da UE 53. Por 
conseguinte, introduziu-se um a cláusula de revisã o para continuar a ava liar a situação e, e m 
especial, examinar se é necessário e adequado ap licar medidas de controlo nacionais à luz da 
experiência de aplicação e da eficácia do  funcionamento do sistem a de cooperação 
administrativa e da evolução tecnológica54 (artigo 9.º, n.º 3). 

                                                 
49 Ver, neste contexto, o acórdão Rush Portuguesa citado supra, n.º 17, bem como os acórdãos Comissão 

contra Luxe mburgo, d e 21 .10.2004, Pro cesso C -445/03, n.º 40 , e Comissão co ntra Alem anha, de  
19.1.2006, Processo C-224/04, n.º 36. 

50 Acó rdão Finalarte S ociedade de C onstrução C ivil Ld a. c. Urlaubs- un d Lohnausgleichskasse de r 
Bauwirtschaft e o., de 25 de outubro de 2001, Processos apensos C-49/98, 50/98, 52/98, 54/98, 68/98 e 
71/98, n.os 69-74. 

51 Acó rdão Arblade e o., de 23.11.1999, Processos apensos C-369/96 e C-37 6/96, n.os 61 e 79, e acór dão 
Comissão contra Alemanha, de 18.7.2007, Processo C-490/04, n.º 78; cf. conclusões do advogado-geral 
Ruiz-Jarabo Colomer, Processo C-490/04, n.os 81-88; conclusões da advogada-geral Trstenjak, Processo 
C-319/06, Comissão contra Luxemburgo, n.º 86; conclusões do advogado-geral Cruz Villalón, Processo 
C-515/08, Santos Palhota e o., n.º 92. 

52 Como, po r ex emplo, a co nservação dos documentos no Estado-Membro de ac olhimento depois de o 
empregador t er dei xado de aí em pregar t rabalhadores; cf. acórdão Arblade e o ., d e 23.11.1999, 
Processos apensos C-369/96 e C-376/96, n.º 79. 

53 Cf. COM(2007) 304, p. 7, primeiro parágrafo, última frase. 
54 Além disso, o mandato do comité de peritos sobre o destacamento de trabalhadores será adaptado a fim 

de estab elecer claram ente a  su a con tribuição p ara an alisar a v iabilidade d e desenvolver m odelos 
normalizados m ais uni formes para est es doc umentos soci ais que o Tri bunal rec onheceu ser em 
compatíveis com o direito da UE (tais como folhas de salário, fichas de horários, etc.). 
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O exercício de acom panhamento lançado com base na comunicação da Comissão de abril de 
2006 revelou não só a enorme diversidade das m edidas de controlo nacionais aplicadas pelos 
Estados-Membros como tam bém o facto de , aparen temente, m uitos Estados -Membros 
recorrerem apenas ao s seus próp rios ins trumentos e m edidas nacionais para controlar os 
prestadores de serviços 55. Alé m disso, esses instrum entos e m edidas são aplicados de um a 
forma que nem se mpre é justificada ou proporci onada tendo e m conta os objetivos visados, 
pelo que n ão parecem  estar em  confor midade com  o artigo 56. º d o TFUE, t al como 
interpretado pelo TJUE. 

A jurisprudência do TJUE fornece m ais esclarecimentos quanto à com patibilidade de certa s 
medidas de controlo nacionais com o direito da UE. O Tribunal reiterou que a exigência de 
uma declar ação prév ia é um a m edida adequ ada para  per mitir a pos terior re alização dos 
controlos necessários  e evitar a fraude 56. Além  disso, no que diz respeito à obrig ação de 
manter determinados documentos sociais esp ecíficos no território de um Estado-Membro, o 
TJUE57 recon heceu que a obrig ação im posta às  em presas estrang eiras de conse rvarem o 
contrato de trabalho (o u um  docum ento e quivalente na aceção da Diretiva 91/533/CEE), 
folhas de salário, fichas  de horários  e com provativos do pagam ento de salário no local de 
construção, bem com o a obrigação  de traduzir a documentação pertinente para a língua do  
Estado-Membro em  ca usa58 não con stituem restrições  in justificadas e d esproporcionadas à 
liberdade de prestação de serviços59. Do m esmo modo, o Tribunal entendeu que a obrigação 
de conservar cópias equivalent es à conta individual e às folh as de salário no local de 
trabalho60 ou no domicílio do mandatário ou encarregado da entidade patronal no território do 
Estado-Membro em  causa não viola as disposiç ões do Tratado em  m atéria de liberdade de 
prestação de serviços61. 

Todavia, pese em bora a s obrigações m encionadas no parágrafo anterior, o Tribunal decidiu 
que os Estados-Mem bros não  podem  i mpor as seguintes obrigações a um  prestador de 
serviços estabelecido num  Estado-Mem bro que destaca temporariam ente os trabalhadores 
para outro Estado-Membro para efeitos da prestação dos seus serviços: 
- a obrigação de o prestador ter um estabelecimento no seu território; 
- a obrigação de o prestador obter uma autorização das respetivas autoridades competentes, ou 
estar inscrito no registo dest as, incluindo a inscrição num  registo ou numa ordem profissional 

                                                 
55 Cf. COM(2007) 304, pp. 6-8 e 11. 
56 Acó rdão dos Santos Palhota, de 7.10.2011, Processo C-515/08, n.os 52 e 54 e acórdão Comissão contra 

Bélgica, de 1.10.2009, Processo C-219/08, n.º 16, e jurisprudência nele citada. 
57 A córdão Comissão contra Alemanha, de 18.7.2007, Processo C-490/04, n.os 56-80. 
58 O Tribunal reconheceu que, na prática, a vigilância  no  local seria ex traordinariamente d ifícil, se não 

mesmo im possível, se  essa documentação pude sse se r a presentada na língua  do Estado-Membro de 
estabelecimento da em presa (n .º 7 1). N o e ntanto, admitiu igualm ente que o facto de a exigência de  
tradução se li mitar apenas a  qua tro documentos es pecíficos q ue não são exces sivamente l ongos e s e 
apresentam sob a forma de formulários normalizados foi determinante para chegar a esta conclusão (n.º 
76). 

59 Um ele mento im portante para a decisão do Tri bunal foi  o fact o de  as  inform ações necessá rias ou 
solicitadas (sem as quai s as aut oridades nacionais não podem desempenhar devidamente a sua fu nção 
supervisora) não poderem ser faci lmente obtidas junto do empregador ou das autoridades do Estado-
Membro de estabelecimento num prazo razoável e/ou  o de medidas menos restritivas não permitirem 
atingir os objetivos das medidas de controlo nacionais consideradas necessárias. 

60 Cf., relativamente a um a o brigação sem elhante de conservar determ inados docum entos no local de 
trabalho ou num lo cal acessível e clara mente identificado, o acórdão Arblade e o ., de 23 de novembro 
de 19 99, Pr ocessos apensos C-369/96 e C -376/96, n. os 6 4-66, e o a córdão Finalarte So ciedade de 
Construção Civil Lda. c. Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft e. o ., de 25 de outubro 
de 2001, Processos apensos C-49/98, 50/98, 52/98, 54/98, 68/98 e71/98, n.º 74. 

61 A córdão dos Santos Palhota, de 7 de outubro de 2010, Processo C-515/08, n.os 42 e 55 a 58. 
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no seu território, ou qu alquer ou tra obrigação e quivalente, exceto nos  casos prev istos na 
presente diretiva ou noutros instrumentos de direito da UE; 
- a obrigação de designar um representante ou mandatário ad hoc estabelecido, com domicílio 
ou residente no Estado-Membro de acolhimento; 
- a proibição de o prestador se dotar, no respet ivo território, de um a determinada forma ou 
tipo de infraestru tura, incluindo u m escritóri o ou um  gabinete,  necessária à p restação do s 
serviços em causa; 
- a obrigação de manter certos documentos sociais nesse território, sem qualquer exceção e/ou 
limitação no tempo, quando for possível obter in formações, num prazo razoável, através do  
empregador ou das autoridades no Estado-Membro de estabelecimento; 
- a ob rigação de elabo rar do cumentos em  c onformidade com  as disposições do país de 
acolhimento. 

Afigura-se adequado p roceder a u ma clarifica ção desta jurisprudência por m eio da sua 
codificação na presente proposta, indicando clar amente as exigências que são co mpatíveis 
com o direito da UE e as que não o são. Ao cu mprir as suas obrigações, os Estados-Membros 
contribuiriam de for ma substancial para reduzir os encargos adm inistrativos, e m 
conformidade com os objetivos definidos pelo  Conselho Europeu. As PME tirarão partido da 
melhoria da execução da diretiva em vigor, bem como de condições mais equitativas e de uma 
concorrência mais leal . O reforço da cooperação adm inistrativa e a realização de inspeções 
eficazes e adequadas baseadas na avaliação dos riscos resultarão em inspeções mais eficazes e 
reduzirão os custos para as e mpresas e m se tores e situações isentos de risco, contribuindo 
desta forma para controlos menos onerosos62. 

Convém notar que, em  confor midade com a Convenção n.º 81 da OIT 63, devem realizar-se 
inspeções eficazes e adequadas para controlar e supervisionar o respeito das regras aplicáveis, 
as quais se devem basear primeiramente numa avaliação de risco a realizar regularmente pelas 
autoridades com petentes ( artigo 10.º ). A fi m d e refl etir os di ferentes sistem as de relações 
laborais e a diversidade dos sistem as de cont rolo nos Estados-Mem bros, outros agen tes e/ou 
órgãos poderão tam bém fiscalizar determ inadas condições de em prego dos trabalhadores 
destacados, como as remunerações salariais mínimas e o tempo de trabalho. 

3.4.6. Cumprimento – defesa de direitos, cade ias de subcontrata ção, respon sabilidade e 
sanções 

O capítulo V ( artigos 11.º e 12.º ) diz respeito ao cum primento e à defesa dos direitos, um a 
questão que se insere no âmbito dos direitos fundamentais: a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União E uropeia con firma o direito a um a ação efetiv a a toda a pessoa cu jos direitos e 
liberdades garantidos pelo direito da Uniã o tenham  sido violados ou não tenham  sido 
respeitados. 

Mecanismos de apresentação de queixas 

Para contribuir para um  melhor cumprimento e garantir uma aplicação pr ática mais eficaz do 
artigo 6.º d a Diretiv a 96/71/CE, há que institu ir m ecanismos eficazes atrav és dos quais os 
trabalhadores destacados possam  apresentar queixas diretam ente ou através de terceiros 
designados para o  efeito, tais com o si ndicatos, sob reserv a da sua ap rovação ( artigo 11.º ). 
Estes m ecanismos não prejud icam a com petência dos  órgãos ju risdicionais dos  Estados -

                                                 
62 Para mais informações, ver o estudo sobre a AI, pp. 55-56. 
63 Convenção da Inspeção do Trabalho de 1947, ratificada pelos 27 Estados-Membros. 
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Membros, tal com o previsto, nom eadamente, nos instrumentos ap licáveis da leg islação da 
União e/ou em  convenções internacionais, n em a aplicação das reg ras processuais nacionais 
relativas à representação e defesa  perante os tribunais As inst ituições com uns de  parceiros 
sociais, na m edida e m que es tão abrangidas pelo artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE, 
podem ta mbém ter um interesse legítim o e m garantir o cum primento do disposto nessa 
diretiva, 

Responsabilidade solidária 

A proteção  dos direitos dos trab alhadores constitui um a questão que suscita  espec iais 
preocupações a nível das cadeias de subcontrat ação que, na União Europeia, se generalizara m 
sobretudo no setor da construção. Há elem entos de prova de que, em diversos casos, os  
trabalhadores destacados são explorados e pr ivados do pagam ento do sa lário ou de parte do 
salário a que têm direito ao abrigo da Diretiv a 96/71/CE. Os trabalhadores destacados podem 
também não conseguir valer as suas reivindi cações salariais junto do empregador, porque a 
empresa desapareceu o u nunca ex istiu realm ente. Há que dispor de m edidas adequadas, 
eficazes e dissuasivas para garantir que os subcontratantes respeitem as obrigações jurídicas e 
contratuais que lhes incum bem, sobretudo no que diz respeito ao s direitos dos trabalhadores. 
Além disso, aum entar a transparência nos pro cessos de sub contratação reforçará a proteção  
global dos direitos dos trabalhadores. 

O Parlamento Europeu fez referência , nas suas perguntas parlam entares64, à necess idade de 
apresentar um a proposta e adotou várias reso luções nesta m atéria, instando a Com issão a  
estabelecer um instrumento legislativo sobre a responsabilidade solidária ao nível da União, 
sobretudo no caso das longas cadeias de subcontratação65. 

Esta questão deve, todavia, ser abordada de fo rma cautelosa, para que se possa ter em  conta a 
diversidade de sis temas jurídicos em vigor nos Estados-Membros, bem como o im pacto que 
um tal sistem a poderá ter na prestação de se rviços transfronteira s no âm bito do m ercado 
interno. Compreende-se, portanto, que haja opini ões divergentes entre as partes interessadas 
quanto à viabilidade e/ou a conveniência de um instrumento a nível da UE66. 

Atualmente, só um  núm ero reduzido de Es tados-Membros (oito ) e a Noruega preveem  a 
aplicação de responsab ilidade solidária a ou tras pessoas para além  do e mpregador direto no 
que respeita às contribuições para a seguran ça social, aos impostos e/o u às rem unerações 
salariais (mínim as). Há diferenças  significativ as entre os vários sistem as nacionais de  
responsabilidade solidária 67. A diversidade de tradições jurí dicas e de modelos de relaçõe s 
laborais nos países em causa mostra que cada um desses sistemas responde às especificidades 
da situação nacional e que só alguns elem entos, se os houver, se poderão transferir para uma  
solução europeia. 

                                                 
64 Ver, por exemplo, as perguntas E-6753/2011 e E-5137/09. 
65 Ver a p ropósito a R esolução A 6-0065/2009 de 2 6.3.2009, basea da n um rel atório de i niciativa do  

Deputado Lasse Lehtinen, bem como o ponto 9 do recém-adotado relatório sobre a av aliação intercalar 
da estratégia europeia para a saúde e a segurança no trabalho 2007–2012 [2011/2147(INI)]. 

66 Cf. Comunicação «Resultado da c onsulta pública sobre o Livro verde da Comissão – "Modernizar o 
direito do trabalho para enfrentar os desafios do séc. XXI"», COM(2007) 627 final de 24.10.2007, p. 8. 

67 Cf. o est udo i ntitulado Liability in  su bcontracting processes in th e Eu ropean co nstruction sector , 
elaborado pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de  Vida e  de Trabalho em  2008. 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0894.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0894.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0894.htm
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Outros estudos confirm am que m esmo nos  casos em que alguns m ecanismos de  
responsabilidade solidária têm  algumas semelhanças, o seu â mbito, a aplicação real e a sua  
eficácia, in clusive em situações  transfron teiras, continuam  a ser cons ideravelmente 
diferentes68. 

Na sua jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça da União Europeia reitera que a  
proteção dos direitos do s trabalhadores pode jus tificar uma restrição à liberdade de prestação 
de serviços. No acórdão Finalarte69, o Tribunal indicou ainda que a diferença de tratam ento 
entre empresas nacionais e estrangeiras se pode justificar com base em diferenças objetivas e 
não constitui necess ariamente uma discrim inação contrária à liberd ade de prestação de 
serviços. 

A jurisprudência do T ribunal de Justiça da  União Europeia fornece tam bém algum as 
orientações quanto à p ossível inco mpatibilidade de alguns  sis temas de respon sabilidade 
solidária com as obrigações decorrent es do direito da UE. No acórdão Wolff-Müller70, o 
Tribunal declarou que o regim e alem ão de re sponsabilidade em  cade ia para efeitos do 
pagamento de salários mínimos poderia, em determinadas condições, considerar-se como uma 
medida justificada, m as considero u um  regim e belga de responsab ilidade solidária p ara 
efeitos de dívidas fiscais (relativas aos salári os) como uma medida desproporcionada e, como 
tal, in compatível com  as dispos ições do Tra tado relativas à liberdade de prestação de 
serviços71. 

A presente proposta contém disposições específicas relativas às obrigações do contratante e à 
responsabilidade (solidária) no que diz respeito  ao cum primento, pelos subcontratantes, das  
condições de em prego aplicáveis aos trabalhadores destacados ( artigo 12.º ). A ênfase re cai 
em m edidas preven tivas, facultand o, em  si multâneo, aos Estados-M embros que assim  o 
entendam a possibilidade de m anter ou intr oduzir sistem as m ais abrangentes de 
responsabilidade solidária ou de responsabilidade em cadeia.  

Estas dispo sições são lim itadas ao setor da construção, conform e definido na lista de 
atividades constante do anexo da  Diretiva 96/71/CE. Inclui-se o destacamento pelas agências 
de trabalho temporário, desde que se destine a a tividades no setor da co nstrução No entanto, 
se assim o entenderem, os Estados-Membros podem alargar estas disposições a outros setores. 

Este pacote equilibrado de m edidas deve refl etir a varied ade e div ersidade dos sistem as 
vigentes a nível nacional, evitando, em  simultâneo, encargos adm inistrativos desnecessários 
ou injustificados para as em presas. Além  disso, as empresas não deverão assum ir as 
responsabilidades, que incum bem às autoridades públicas, de verificar a aplicação do direito 
do trabalho por outras empresas. No entanto, em conformidade com as orientações da OCDE 
para as em presas m ultinacionais, um a conduta  e um a gestão responsáveis por parte das 
empresas implicam , pelo m enos, que estas atuem com zelo e aval iem os  riscos ao 
selecionarem os subcontratantes. Há igualm ente dados concretos qu e permitem afirmar que  
uma gestão de risco proporcionada faz todo o sentido do ponto de vista das empresas72. 

                                                 
68 Estudo s obre a proteção dos dire itos dos trabalha dores nos processos de s ubcontratação na União 

Europeia, Universidade de Gent, 2012. Foram tidos em conta os resultados preliminares. 
69 Acórdão de 25.10.2001, Processo C-49/98. 
70 Acórdão de 12.10.2004, Processo C-60/03. 
71 A córdão Comissão contra Bélgica, de 9.11.2006, Processo C-433/04. 
72 «Reclaiming hea lth and  sa fety fo r a ll: an independent review of  heal th and safety l egislation», Prof . 

Ragnar E Löfstedt, novembro de 2011, prefácio. 
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A presente proposta de diretiva adota uma abordagem abrangente em  matéria de 
cumprimento, na qual se incluem  a sensibilizaçã o (melhoria da inform ação), os m ecanismos 
aplicados pela administração pública que assegur am o cumprimento da legislação (inspeções 
e sanções) e os m ecanismos privados de aplicação da lei (responsabilidade solid ária). Todos 
os aspetos são im portantes par a a ssegurar um a abordagem equilibr ada. Atenua r um dos 
aspetos do cum primento implicaria reforçar os outros para atingir um  resultado semelhante. 
Por conseguinte, todos os aspetos foram  incluídos na proposta de um a forma equilibrada. O 
sistema de responsabilidade solidária proposto lim ita-se às situações de subcontratação direta 
no setor da construção, em que se verificam  a m aior parte dos casos de não pagam ento de  
salários. Os contratantes que tenham cum prido com zelo as obrigaçõ es que lhes in cumbem 
não podem ser responsabilizados nos termos do artigo 12.º, n.º 1. A responsabilidade solidária 
é um  mecanism o de autorregu lação entre inte rvenientes p rivados que  constitu i um sistema 
muito m enos restritivo e m ais proporcionado do outros sistem as alternativos, como a m era 
intervenção da administração pública por meio de inspeções e sanções.  

3.4.7. Execução transfronteiras de coimas e sanções 

Atendendo à natureza transnacion al do destacam ento, o reco nhecimento mútuo e a execução 
de coim as e sanções, em especial no país de  estabelecimento da em presa que destaca os 
trabalhadores tem porariamente para outro Es tado-Membro, são cruciais. A falta de um 
instrumento com um de reconhecim ento m útuo e execução está, aliás, na origem  dos  
principais problemas e dificuldades de execução prática73. 

O problema deve-se em parte ao facto de os Estados-Membros aplicarem diferentes sanções 
aos casos de incum primento das obrigaçõ es decorrentes da Diretiva 96/71/CE 74. Se alguns 
Estados-Membros im põem sanções penais, outro s preferem  aplicar s anções p revistas pelo  
direito administrativo, havendo ainda países  que recorrem a um a c ombinação dos dois 
regimes. No entanto, regra geral, as queixas re lativas às condições de emprego que devem ser 
respeitadas são, na sua maioria (se não mesmo na sua totalidade) de natureza civil. 

Os instrumentos da União em vigor regem , em certa m edida, algumas das coim as e sanções  
impostas, inclusive através da assistência mútua, bem como o seu reconhecimento mútuo. Por 
exemplo, a Decisão-quadro 2005/214/JAI do Conselho, de 24 de  fevereiro de 2005, relativa à 
aplicação d o princípio  do recon hecimento mútuo às sanções pecuniárias 75 prevê o  
reconhecimento m útuo das sanções pecuniárias 76, facilitando, assim , a sua execução  
transfronteiras através de um sistema simples e eficaz. Aplica-se também ao reconhecimento e 
à execução  das decisõ es relativas  às infraçõ es abrang idas por obrigações de execução  
decorrentes de instrumentos adotados nos termos do Tratado. O reconhecimento e a execução 
das decisões relativas às ações de natureza civil são regidos pelo regulamento Bruxelas I77. 

                                                 
73 Comunicação «Aplicação da  Diretiva 96/ 71/CE no s Es tados-Membros, COM(2003) 458 fi nal de 

25.7.2003, p 20, bem como o relatório da Comissão sobre a aplicação da Diretiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, SEC(2006) 439, pp. 28-29. 

74 Para mais informações, ver o projeto CIBELES: 
 http://www.mtin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_n

ot_web_port.html 
75 JO L 76 de 22.3.2005, p. 16. 
76 Incluindo coimas, desde que as decisões atinentes possam ser objeto de recurso num tribunal penal. 
77 Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Consel ho, de  22 de dezem bro de 2000, relativo à competência 

judiciária, a o reconhecimento e à  e xecução de decisões em  matéria civil e c omercial, JO L 12 

http://www.mtin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_not_web_port.html
http://www.mtin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_not_web_port.html
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Não exis tem instrum entos sem elhantes no ca so das coim as e sanções adm inistrativas que 
podem ser objeto de recurso nos tribunais, m as não em tribunais penais. Por esse m otivo, o 
capítulo VI (artigos 13.º a 16.º) prevê um sistema de execução transfronteiras dessas coimas e 
sanções adm inistrativas, baseado nos sistem as previstos respetivam ente pelo Regulam ento 
(CE) n.º 987/200978 para a cobrança das contribuições para  a segurança social e pela Diretiva 
2010/24/UE79 para a cobrança de crédito s respeitantes  a i mpostos. As autoridades  
competentes recorrerão ao sistema IMI para a assistência mútua e a cooperação necessárias. 

Este capítulo não tem  por objeto estabelecer regras harmonizadas em matéria d e cooperação 
judiciária, competência judiciária, reconhecimento e execução das decisões em matéria cível e 
comercial, nem  ocupar-se da lei aplicável . Além  disso, continuam  e m vigor outros 
instrumentos da UE que regem estas matérias em geral. 

3.4.8. Disposições finais - sanções 

O artigo 17.º  inclui um a disposição norm alizada relativa a sanções em  caso de 
incumprimento, as quais devem  ser eficazes, p roporcionadas e dissu asivas ( artigo 17.º ). A 
eficácia implica que a s anção seja adequada pa ra alcançar o  objetivo pretendido,  ou  seja, o  
respeito das regras; a proporcionalidade exige qu e a sanção seja propo rcional à gravidade do 
comportamento e aos seus efeitos e que não exceda o necessário para alcançar o objetivo ; o 
caráter dissuasivo determina que as sanções co nstituam um meio adequado para des encorajar 
qualquer potencial infrator no futuro. 

O artigo 18.º  estabelece a bas e jurídica para a ut ilização do Sistem a de Inform ação do 
Mercado Interno («IMI») como sistema eletrónico de intercâmbio de informações destinado a 
facilitar a cooperação  administrativa. O artigo 19.º contém as alterações técn icas necessárias 
ao regulamento IMI.  

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL 

Prevê-se que a presente propos ta tenha incidência no orçam ento da UE. Os custos das 
subvenções (projetos, sem inários, intercâmbios de boas práticas, etc.) que ascenderão a dois 
milhões de euros, bem com o os  custos do com ité de peritos sobre o destacam ento de  
trabalhadores, que serão de 0,264 m ilhões de eu ros por ano, serão cobertos pelo program a 
PROGRESS (2013) e o program a para a m udança e a inovação social (2014-2020). Tam bém 
os custos de 0,5 m ilhões de euros do estudo de avaliação ex-post a realizar em  2016 serão 
cobertos pelo programa para a mudança e a inovação social. Os custos em  recursos humanos, 
que ascenderão a 0,232 m ilhões de euros, e outra s despesas adm inistrativas (despesas de  
deslocação: 0,01 m ilhões de euros;  conferências bienais de part es interessadas: 0,36 milhões 
de euros) serão cobertos ao abrigo da rubri ca 5 do quadro financeiro plurianual. Estes dados  
são descritos em pormenor na ficha financeira que figura em anexo à presente proposta. 

                                                                                                                                                         
de 16.1.2001. Cf. Regulamento (CE) n.º 805/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril 
de 2004, que cria o título executivo europeu para créditos não contestados, JO L 143 de 30.4.2004. 

78 Regulamento (CE) n.º 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, que 
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à c oordenação dos 
sistemas de segurança social, JO L 284 de 30.10.2009, em especial os artigos 75.º a 85.º 

79 Diretiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 de março de 2010, relativa à assistência mútua em matéria de 
cobrança de créditos respeitantes a impostos, direitos e outras medidas, JO L 84 de 31.3.2010. 
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2012/0061 (COD) 

Proposta de 

DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito de uma prestação de serviços 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em  conta o T ratado sobre o Funciona mento da União Europeia, nom eadamente o 
artigo 53.º, n.º 1, e o artigo 62.º, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia , 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu80, 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões81, 

Após consulta da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

Considerando o seguinte: 

(1) A liberdade de circulação de trabalha dores, a liberdade de estabelecim ento e a 
liberdade de prestação de serviços são pr incípios fundamentais do mercado interno da 
União consagrados no T ratado. A aplicação de stes princípios é reforçad a pela União 
Europeia no sentido de garantir condições equitativas para as em presas e assegurar o 
respeito pelos direitos dos trabalhadores. 

(2) A liberdade de circulação de  trabalhadores confere a todos os cidadãos o direito de se  
deslocarem para outro Estado-Mem bro para aí  trabalhar e, em c onsequência, residir e 
protege-os contra d iscriminações em m atéria de em prego, rem uneração e dem ais 
condições de trabalho relativam ente aos nacionais desse Estado-Mem bro. Há que a 
distinguir da liberdade d e prestação de serviços, a qual inclui o direito  de as empresas 
prestarem serviços num outro Estado-Membro, para lá enviando (destacando) os seus  

                                                 
80 JO C … de …, p… . 
81 JO C … de …, p… . 
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próprios trabalhadores, num a base tem porária, a fim  de realizarem  o trabalho 
necessário à prestação dos ditos serviços. 

(3) No que res peita aos trabalhado res tem porariamente destacados para realizaram  o 
trabalho necessário à prestação de s erviços num Estado-Membro que não aquele on de 
habitualmente desem penham as suas funç ões, a Diretiva 96/71/CE do Parlam ento 
Europeu e do Conselh o, de 16 de dezem bro de 1996, relativa ao destacam ento d e 
trabalhadores no âmbito da prestação de serviços82 estabelece claramente um conjunto 
de termos e condições de trabalho e em prego que devem ser satisfeitos pelo prestador 
de serviço no Estado-Mem bro onde decorr e o destacamento, a fim de garantir a 
proteção mínima dos trabalhadores destacados. 

(4) A fi m de prevenir,  evitar e com bater a evasão e /ou abuso d as reg ras ap licáveis po r 
parte de empresas que tiram  vantagens i ndevidas ou fraudulentas da liberdade de 
prestação de serviços consagrada no Tratado e/ou da aplicação da Diretiva 96/71/CE, 
há que melhorar a execução e o controlo do respeito da noção de destacamento. 

(5) Por conseguinte, devem ser clarificados com maior precisão os elementos factuais que 
caracterizam a natureza temporária inerente à noção de destacamento, que implica que 
o empregador deva estar efetivamente estabelecido no Estado-Membro em que aquele 
ocorre, bem  com o a relação entre a Diretiv a 96/71/CE e o Regulamento (CE) n.º 
593/2008 sobre a lei aplicável às obrig ações extracontratuais (de seguida 
«Regulamento Roma I»)83. 

(6) Tal como acontece com a Diretiva 96/71/CE, a presente diretiva não obsta à aplicação 
da legislação que, nos term os do artigo 8.º  d o Regulam ento Rom a I , se aplica a 
contratos de em prego individuais, nem  à aplicação do Regulam ento n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social 84 e do Regulam ento (CE) n.º 987/2009 do Parlam ento 
Europeu e do Conselho de 16 de setem bro de 2009 que estabelece as modalidades de 
aplicação do Regulamento (CE) n. º 883/2004 re lativo à coo rdenação dos sistemas de 
segurança social85. 

(7) O respeito p ela diversidade dos sistemas nacionais d e relações laborais,  bem como a 
autonomia dos parceiros sociais, é explicitamente reconhecido no Tratado86. 

(8) Os sindicatos desem penham um papel im portante no contexto do destacam ento dos 
trabalhadores para a prestação d e serviços, uma vez que os parceiros sociais podem, 
em confor midade com  leis e/ou p ráticas naci onais, determ inar os diferentes níveis 
(alternada ou simultaneamente) das remunerações salariais mínimas aplicáveis87. 

(9) Para assegurar que os trabalhadores destacados recebem a remuneração correta e desde 
que subsíd ios inerentes ao destacam ento possam  ser considerados parte das  

                                                 
82 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 
83 JO L 177 de 4.7.2008, p. 6.  
84 JO L 166 de 30.4.2004, p. 1. 
85 JO L 284 de 30.10.2009, p. 1. 
86 Artigo 152.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
87 Ver Acórdão Impact do Tribunal de Justiça de 5.4.2008, Processo C-268/06, em especial os n.os 123 e 

129. 
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remunerações salariais m ínimas, esses subs ídios só devem  ser deduzidos dos salários 
se a legislação nacional, as convenções co letivas e/ou as práticas do Estado-Mem bro 
de acolhimento assim o previrem. 

(10) A aplicação e a execução adequadas e ef icazes são elem entos fundam entais para a 
proteção dos direitos dos trabalhadores destacados, ao passo que um a execução 
deficiente p rejudica a eficácia d as regras  da União aplicáveis nes ta m atéria. P or 
conseguinte, a estreita cooperação en tre a Com issão e os Estados-Mem bros é  
essencial, sem se negligenciar o importante papel desem penhado pelas inspeções do 
trabalho e pelos parceiros sociais neste domínio. 

(11) A confiança recíproca,  o espírito  de cooperação, o diálogo perm anente e u m 
entendimento comum são elementos essenciais neste contexto.  

(12) A fi m de propiciar um a aplicação  m ais eficaz e uniforme da Diretiva 96/71/C E, 
importa estabelecer um sistema eletrónico de intercâmbio de informações que facilite a 
cooperação administrativa; as autoridades competentes devem recorrer, tanto quanto 
possível, ao Sistema de Inform ação do Mer cado Interno (IMI). Não  obstante, tal não 
deve im pedir a aplicação de acordos bila terais ou de disposições em m atéria de 
cooperação administrativa. 

(13) A cooperação adm inistrativa e a assi stência mútua entre Estados-Membros devem 
respeitar as regras de proteção dos dados pessoais previstas na Diretiva 95/46/CE e, no 
que resp eita à cooperação adm inistrativa através do S istema de Infor mação do 
Mercado Interno (IMI), tam bém as dispos ições do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e d o Conselho, de 18 de d ezembro de 2000, relativo à proteção  
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratam ento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos da UE e à livre circulação desses dados88 e do Regulamento 
(UE) n.º xxx relativo à cooperação adm inistrativa através do Sistem a de Inform ação 
do Mercado Interno («Regulamento IMI»).  

(14) Há ainda que definir concretam ente as obrigações de os Estados-Mem bros 
disponibilizarem publicamente os termos e condições de emprego e assegurarem o seu 
acesso não apenas a prestadores de serviços  de outros Estados-Membros, mas também 
aos trabalhadores destacados em causa. 

(15) Os Estados-Mem bros devem  determ inar a form a com o esse acesso  facilitado às 
informações relevantes é assegu rado aos pr estadores e aos destinatários dos serviços, 
de preferência através da sua disponibilização nu m sítio Internet que satis faça normas 
mínimas de acess ibilidade da W eb. Estes s ítios W eb devem  incluir,  em  especial,  
ligações a qualquer sítio W eb que tenha sido cr iado na sequência da legislação da UE 
com vista à prom oção do em preendedorismo e/ou do desenvolvim ento de serviços 
transfronteiras. 

(16) A fim de garantir a correta aplicação e a supervisão do cumprimento das condições de 
emprego no que respeita aos trabalhador es destacados, os Estados-Membros devem 
aplicar apen as determ inadas m edidas de controlo ou for malidades ad ministrativas a 
empresas que destacam trabalhad ores no âmbito da prestação d e s erviços. Es tas 

                                                 
88 JO L 8 de 12.1.2001, p. 1. 
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medidas e form alidades só pode m ser im postas se as autoridades com petentes não 
puderem desem penhar eficazm ente a sua função supervisora sem  as inform ações 
solicitadas ou se estas não puderem ser fac ilmente obtidas junto do empregador dos 
trabalhadores destacados ou das autoridades do Estado-Membro de estabelecimento do 
prestador d e serv iço n um prazo razoável e/ou se m edidas m enos restritivas não 
permitirem ating ir os objetivos d as m edidas de contro lo naciona is consider adas 
necessárias. 

(17) A instauração de um sistem a exaus tivo de m edidas de prevenção e controlo, 
acompanhado de sanções dissuasivas para evit ar e identificar os casos individuais de 
utilização de falsos estatutos de trabal hador por conta própria, contribuiria para 
combater eficazmente o trabalho dissimulado. 

(18) Para garantir uma melhor e mais uniforme aplicação da Diretiva 96/71 /CE, bem como 
a sua execução na prática, e reduzir, tanto quanto possível, as diferenças de aplicação e 
execução na União, os Estados-Membros deve m assegurar a realização de inspeções 
eficazes e adequadas nos respetivos territórios. 

(19) As inspeções nacionais do trabalho, os parceiros soci ais e outros organism os de 
fiscalização assum em im portância crucia l neste contexto e devem continuar a 
desempenhar um papel vital. 

(20) A fim de responder co m flexibilidade à di versidade dos mercados de trabalho e d os 
sistemas de rela ções laborais, outros agentes e/ou órgãos po dem, a título excec ional, 
fiscalizar determinados termos e condições  de emprego dos trabalhadores destacados, 
desde que estes p roporcionem às pessoas em  causa um grau equivalente de pro teção, 
na condição de exercerem essa fiscalização de forma não discriminatória e objetiva. 

(21) As autoridades de insp eção dos Estados-Membros e outros órgãos relevan tes d e 
fiscalização e execu ção devem  tirar p artido da cooperação e do in tercâmbio de 
informações previstos na legislação pertinente, a fim de assegurar o respeito das regras 
aplicáveis aos trabalhadores destacados. 

(22) Os Estados-Membros são instados a in troduzir uma abordagem mais integrada no que  
diz respeito às insp eções do trabalho . A necessidade de d esenvolver normas comuns 
para estabelecer m étodos e práticas com paráveis e norm as mínimas a nível da União  
deve ser também analisada. 

(23) Para facilitar a aplicaçã o da Diretiv a 96/71/CE e garantir u ma execução prática mais  
eficaz, dev em existir m ecanismos adequad os que perm itam aos trabalhado res 
destacados apresen tar q ueixas ou encetar procedimentos, diretam ente ou através de 
terceiros designados para o efeito, tais como sindicatos ou outras associações ou ainda 
organizações comuns de parceiro s sociais. Estes mecanismos não dev em prejudicar a 
aplicação d as regras p rocessuais nacionais relativas à representação  e defesa n os 
tribunais. 

(24) Tendo em conta a prev alência da su bcontratação no setor da construção,  e no  intuito 
de proteger os direitos d os trabalhadores destacados, é neces sário garantir que, nesse 
setor, pelo menos o contratante do qual o empregador é subcontratante direto possa ser 
responsabilizado pelo pagam ento das re munerações salariais m ínimas líquidas  
devidas, de retroativos sobre montan tes rem uneratórios atrasados e/ou de  



 

PT 28   PT 

contribuições devidas a fundos comuns ou a organizaçõ es de parceiros sociais 
regulados por lei ou convenção coletiva, na m edida em que estejam abrangidos pelo 
artigo 3. º, n .º 1,  da  Dir etiva 96/71 /CE, em  substitu ição ou  acr éscimo do pagam ento 
feito pelo empregador. O contratante não de ve ser responsabilizado se tiver agido com 
a diligência devida, o que pode consistir em medidas de prevenção relativas às provas 
prestadas pelo subcontratante, incluindo, se tal for relevante, com  base em 
informações fornecidas pelas autoridades nacionais. 

(25) Em casos específico s e em  conform idade com leis e práticas nacionais, outro s 
contratantes podem ser também responsabilizados pelo incumprimento das obrigações 
previstas pela presente dire tiva, ou ver a sua responsabilid ade limitada após consulta  
dos parceiros sociais a nível nacional ou setorial.  

(26) A obrigação de impor uma exigência de responsabilidade ao contratante nos casos em 
que o subcontratante direto seja um  prestador de serviços, estabelecido noutro Estado-
Membro e que destaque trabalhadores, justif ica-se pela razã o imperativa de interes se 
público de proteção social dos trabalhador es. Estes trabalhadores destacados podem 
não estar na m esma situação que os trabal hadores empregados por um subcontratante 
direto estabelecido no Estado-Membro de estabelecimento do contratante, no que 
respeita à p ossibilidade de reclam ar pagamentos devidos ou reem bolsos de im postos 
ou contribuições para a segurança social indevidamente retidos. 

(27) As disparidades entre os sistemas dos Estados-Membros para aplicar as coimas e/ou as 
sanções administrativas impostas em situações transfronteiras são prejudiciais ao bom 
funcionamento do m ercado intern o e pode m dificultar ou m esmo im possibilitar a 
garantia de que os trabalhadores destac ados gozam  de  um  nível de proteção 
equivalente em toda a União. 

(28) O cum primento eficaz das regras substantivas no domínio do destacam ento dos  
trabalhadores para a prestação de serviç os deve ser assegura do através de ações  
específicas que visem a execução transfronteiras das coimas e sanções administrativas 
impostas. A aproximação das legislações dos Estados-Membros neste domínio é, pois, 
uma condição essencial para garantir um nível de proteção mais elevado, equivalente e 
comparável necessário ao bom funcionamento do mercado interno. 

(29) A adoção d e regras comuns em matéria de assistência mútua e apo io às m edidas de 
execução e os custos aferentes, bem com o a adoção de exigências unifor mes para a 
notificação de decisões relativas às sanções administrativas e coimas impostas, devem 
solucionar vários problemas práticos ligados à execução transfronteiras e garantir uma 
melhor comunicação e execução d essas deci sões em anadas de um  outro Estad o-
Membro. 

(30) Sem prejuízo da definição de regras mais unifor mes no que respeita à execução 
transfronteiras de s anções e coim as, bem como da neces sidade de, em  caso de não -
pagamento destas últimas, in staurar um  maior num ero de critérios comuns para os  
procedimentos de acompanham ento, não devem ser afetadas as competências de os 
Estados-Membros determinarem os seus própr ios sistemas de sanções e coim as ou as 
medidas de cobrança previstas pela legislação interna. 
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(31) A presente diretiva não tem por objeto estabelecer regras harmonizadas em matéria de 
cooperação judiciária, com petência judi ciária, reconhecim ento e execução das 
decisões em matéria cível e comercial, nem ocupar-se da lei aplicável. 

(32) Os Estados-Mem bros devem  tomar as m edidas adequadas em  ca so de não-
cumprimento da presente diretiva, designa damente p rocedimentos administrativos e 
judiciais, e devem estabelecer sanções eficazes, dissuasoras e proporcionadas em caso 
de infrações às obrigações nela definidas. 

(33) A diretiva respeita os direitos fundam entais e observa os princípios reconhecidos na  
Carta dos Direitos Fundam entais da União E uropeia, nom eadamente a proteção de 
dados pessoais (artigo 8.º), a liberdade de escolher um a profissão e o direito de 
trabalhar (artigo 15.º), a liberdade de esta belecimento (artigo 16.º ), o direito à ação e 
negociação coletiva (artigo 28.º), o direito a condições de trabalho justas (artigo 31.º) e 
o direito a um  recurso  eficaz e a um  julg amento justo (artigo 47. º), e tem  de ser 
aplicada de acordo com estes direitos e princípios. 

(34) Atendendo a que o objetivo da presente diretiva, a saber, a criação de um  quadr o 
comum geral de d isposições, m edidas e m ecanismos de controlo  neces sários a um a 
melhor e mais uniform e aplicação,  execução e cum primento na prática da Diretiv a 
96/71/CE, não pode ser suficientem ente r ealizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, devido à sua dimensão e aos seus efeitos, ser mais facilmente alcançado ao nível 
da União, esta pode tom ar m edidas em  confor midade com  o princípio da 
subsidiariedade consag rado no artigo 5.º do Tratado da União E uropeia. Em 
conformidade com o princípio da propor cionalidade consagrado no m esmo artigo, a 
presente diretiva não excede o necessário para atingir aquele objetivo, 

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Objeto 

1. A presente diretiva es tabelece um  quadro comum geral de disposições , m edidas e 
mecanismos de controlo necessários a uma m elhor e m ais unifor me aplicação, 
execução e cumprimento na prática da Diretiva 96/71/CE, incluindo ações que visem 
prevenir e sancionar eventuais abusos e distorções das regras aplicáveis. 

A presente diretiva v isa assegurar o  respe ito de um  nível m ínimo de proteção dos 
direitos dos trabalhadores dest acados para a p restação de serviços tr ansfronteiras, 
facilitando, ao m esmo t empo, o exercício da  liberdade de prestação de serviços e 
promovendo a justa concorrência entre prestadores de serviços. 

2. A presente diretiva não pode  prejudicar de form a algu ma o exercício de direitos  
fundamentais reconhecidos pelos Estados -Membros e pelo direito da União, 
incluindo o direito ou a liberdade de grev e ou a liberdade de desencadear outras  
ações abran gidas pelos  sistem as de relaçõ es laborais específicos d os Estados-
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Membros, em  confor midade com  o direito e as  e práticas n acionais. T ambém nã o 
prejudica o direito de negocia r, celebrar e aplicar convençõe s coletivas e o direito de 
ação coletiva, em conformidade com o direito e as práticas nacionais. 

Artigo 2.º 
Definições 

Para efeitos do disposto na presente diretiva, entende-se por: 

(a) «Autoridade competente», a entidade designada por um Estado-Membro para exercer 
as funções previstas na presente diretiva; 

(b) «Autoridade requerente», a autoridade competente de um Estado-Mem bro que  
apresenta um  pedido de assis tência, info rmação, notificação o u cobrança 
relativamente a uma sanção ou coima, tal como referido no Capítulo V; 

(c) «Autoridade requerida», a autoridade co mpetente de um  Estado-Mem bro à qual é 
apresentado um pedido de informação, notificação ou cobrança. 

Artigo 3.º 
Prevenção de abusos e evasões 

1. Para efeitos  da aplicação, execução e cumprimento da Diretiva 96/71/CE, as 
autoridades competentes devem ter em conta os elementos factuais que caracterizam 
as ativid ades realizad as por uma em presa no Estado-Mem bro em que es tá 
estabelecida, a fim de determinar se esta exerce efetivamente atividades substanciais 
que ultrapa ssem o âmbito da  ges tão in terna e/ou am inistrativa. Este s elem entos 
podem incluir: 

(a) O local ond e estão  im plantadas a s ede social e a adm inistração central da 
empresa, onde esta tem  escritórios, paga  impostos, está autorizada a exercer a 
sua ativ idade ou está  f iliada e m câm aras do com ércio ou org anismos 
profissionais; 

(b) O local de recrutamento dos trabalhadores destacados; 

(c) A legislação aplicável aos contrato s celebrados pela em presa com  os seus 
trabalhadores, por um lado, e com os seus clientes, por outro; 

(d) O local onde a em presa exerce o essenc ial da sua atividade com ercial e onde  
emprega pessoal administrativo; 

(e) O número anormalmente reduzido de contratos executados e/ou o m ontante do 
volume de negócios realizado no Estado-Membro de estabelecimento.  

A avaliação destes elementos deve ser adaptada a cada caso específico e ter em conta 
a natu reza das atividad es exercidas  pela  em presa no Estad o-Membro em  que está 
estabelecida. 
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2. A fim de avaliar se um trabalhador tem porariamente destacado exerce o seu trabalho 
num Estado-Mem bro que não aquele onde norm almente desem penha as suas 
funções, devem ser analis ados tod os os elem entos factuais que caracteriz am esse 
trabalho e a situação do trabalhador.  
Estes elementos podem incluir: 

(a) O trabalho é realizado por um período limitado noutro Estado-Membro; 

(b) O trabalhador é destacado para um  Es tado-Membro diferente daquele ou a 
partir do qual desem penha habitualm ente as su as f unções, em  confor midade 
com o Regulamento (CE) n.º 593/2008 e/ou a Convenção de Roma; 

(c) O trabalhador destacado regressa ou deve retomar a sua atividade no Estado-
Membro a partir do qual foi destaca do após a conclusão do trabalho ou da 
prestação de serviços na origem do destacamento; 

(d) As despesas de v iagem, alim entação e alo jamento são assegu radas ou  
reembolsadas pelo em pregador que destac a o trabalhado r e,  se aplicável, as  
respetivas modalidades; bem como 

(e) Quaisquer períodos anteriores repeti dos durante os quais o cargo foi 
preenchido pelo mesmo ou por outro trabalhador (destacado). 

Todos os elementos factuais anteriormente referidos têm apenas um valor indicativo 
na avaliação  global a fazer, pelo qu e não podem  ser ponderados isoladam ente. Os  
critérios deve ser adap tados a cad a caso c oncreto e atend er às especificidades da 
situação.  

CAPÍTULO II 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

Artigo 4.º 
Função dos serviços de ligação 

Para efeitos da presente directiva, os Estados-Membros devem  de signar, segundo as  
respectivas legislações e/ou práticas nacionais , um a ou mais autoridades com petentes, que 
podem incluir o ou os serviços de ligação referidos no artigo 4.º da Diretiva 96/71/CE. 

Os dados de contato das autoridades com petentes devem ser com unicados à Com issão e aos 
outros Estados-Mem bros. A Com issão deve public ar e atualizar regu larmente a lista das  
autoridades competentes e dos serviços de ligação. 

Artigo 5.º 
Melhor acesso à informação 

1. Os Estados-Mem bros devem  tom ar as m edidas necessárias para garantir que as 
informações sobre as condições de em prego referidas no artigo 3.º da Diretiva 
96/71/CE, e que devem  ser aplicadas e resp eitadas pelos prestadores de serviços , 
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sejam larga mente dif undidas de f orma cl ara, exaustiva e facilm ente acessível à 
distância e por via eletrónica, em  formatos e segundo norm as Web que assegurem o 
acesso a pessoas com  deficiência, garanti ndo ao m esmo te mpo que os  serviços de 
ligação e ou tras instâncias nacionais competentes mencionados no artigo 4.º da dita  
diretiva estejam em condições de desempenhar as respetiva funções com eficácia. 

2. Para melhorar ainda mais o acesso à informação, os Estados-Membros devem: 

(a) Indicar claram ente, de  for ma por menorizada e convivial e num for mato 
acessível em  sítios Web nacion ais, quais  as  condições  de em prego e/ou 
disposições da resp etiva legislação (nacion al e/ou regio nal) ap licáveis aos  
trabalhadores destacados no seu território; 

(b) Tomar as m edidas necessárias  p ara d ifundir largam ente em  sítios  W eb 
informações sobre as convenções cole tivas aplicáveis (e a quem ) e as 
condições de emprego que devem ser respeitadas pelos prestadores de serviços 
de outros Estados-Membros e m conf ormidade com a Diretiva 96/71/CE; 
sempre que possível, devem ser fornecida s ligações a sítios W eb existentes e a 
outros pontos de contacto, em especial dos parceiros sociais pertinentes; 

(c) Disponibilizar as inform ações aos trabal hadores e prestadores de serviços e m 
outras línguas que não a(s) língua(s) do pa ís no qual os serviços são prestados, 
se possível, em  for ma de folheto no qual sejam  resumidas as principais 
condições de trabalho aplicáveis e, se solicitado, e m for matos acessíveis às 
pessoas com deficiência; 

(d) Melhorar a acessib ilidade e a clareza da informação constante de sítio s Web 
nacionais; 

(e) Indicar, se possível, um a pessoa de c ontacto no serviço de ligação responsável 
pela tramitação dos pedidos de informação; 

(f) Manter atualizada a informação prestada nas fichas por país. 

3. A Comissão deve continuar a apoiar os Estados-Membros nesta área.  

4. Nos casos em que, de acordo com a legisl ação, tradições e práticas nacionais, as 
condições de em prego referidas no artigo 3.º  da Diretiva 96/71/CE são fixadas por  
convenções coletivas em conformidade com o artigo 3.º, n.º s 1 e 8 dessa diretiva, os 
Estados-Membros devem  assegurar que os parceiros sociais delas tenham 
conhecimento e disponibilizam, de forma acessível e transp arente, aos trabalhadores 
destacados e aos prestadores de serviços es trangeiros as info rmações relevantes, em 
especial as que dizem  respeito às  diferentes remunerações salariais m ínimas e seus 
elementos constitu tivos, ao m étodo de cálcu lo das rem unerações e aos critérios de 
classificação nas diferentes categorias salariais. 
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CAPÍTULO III 
COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Artigo 6.º 
Assistência mútua – princípios gerais 

1. Os Estados-Mem bros devem  trabalhar em  estre ita co operação e assistir-se 
mutuamente, de m odo a facilitar a a ap licação, a execução e o cumprim ento na  
prática da presente diretiva. 

2. A cooperação dos Estados-Membros deve consistir essencialmente em dar resposta a 
pedidos de informação devidamente justificados e a pedidos de verificação, inspeção  
e investigação por parte das autoridades co mpetentes em  rela ção às s ituações de 
destacamento referidas no artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 96/71/CE, designadamente em 
caso de ab usos das  regras ap licáveis aos trabalhadores destacados ou possíveis 
atividades transnacionais ilícitas. 

3. Para responderem a um pedido de assist ência das auto ridades competentes de ou tro 
Estado-Membro, os Estados-Membros deve m assegurar que os prestadores de 
serviços estabelecidos no seu territó rio comunicam  às resp etivas auto ridades 
competentes todas as informações necessárias para a fiscalização das suas atividades, 
em conformidade com o respetivo direito nacional. 

4. No caso de existirem  dificuldades para satisfazer um pedido de inform ação ou para 
efetuar verificações, inspeções e investigações, o Estado-Membro avisa rapidamente 
o Estado-Membro requerente para que se encontre uma solução. 

5. Os Estados-Mem bros fornecem , por via elet rónica, as inform ações solicitad as por 
outros Estados-Mem bros ou pela Com issão tão logo quanto possível e num  prazo 
que não deve ultrapassar duas semanas a contar da receção de um pedido. 

Deve ser usado um mecanismo de urgência específico em situações especiais em que 
um Estado-Membro toma conhecimento de circunstâncias especiais que exigem uma 
ação urgente. Nestas circunstâncias, a info rmação deve ser prestad a no prazo d e 24 
horas. 

6. Os Estados-Mem bros devem  garantir que os registos em  que os prestadores de 
serviços estão inscritos e que podem ser consultados pelas autoridades com petentes 
no seu território possam ser tam bém consultados, nas mesm as condições, pelas 
autoridades competentes equivalentes dos outros Estados-Membros. 

7. Os Estados-Mem bros devem igualm ente assegurar a confidencialidad e das 
informações trocadas entre si. As infor mações que forem trocadas  devem  ser  
exclusivamente utilizadas para o fim ou os fins para que foram solicitadas. 

8. A cooperação e assistência administrativa recíproca são prestadas gratuitamente. 
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9. A Com issão e as autoridades co mpetentes devem  cooperar estreitam ente para 
analisar dificuldades que possam surgir na aplicação do artigo 3.º, n. º 10 da Diretiv a 
96/71/CE. 

Artigo 7.º 
Função do Estado-Membro de estabelecimento 

1. O Estado-Mem bro de  estabelecim ento do pr estador de serviços deve continuar a  
assegurar o controlo e o aco mpanhamento e adotar as medidas de supervisão e 
execução necessárias, em conformidade com as legislações, práticas e procedimentos 
administrativos nacionais, em  relação a trabalhadores des tacados nou tro Estado -
Membro. 

2. Nas circunstâncias referidas no artigo 3.º, n.º s 1 e 2, e no artigo 9.º, n.º 1, o Estado-
Membro de estabelecimento do prestador de  serviços deve ajudar o Estado-Mem bro 
onde ocorrer o destacam ento a garantir a conformidade com as condições aplicáveis  
ao abrigo da Diretiva 96/71/ CE e da presente diretiva. O Estado-Mem bro de 
estabelecimento do prestador de serviços deve, por in iciativa própria, comunicar ao 
Estado-Membro onde ocorre o destacam ento quaisquer in formações relevan tes tal 
como especificadas no artigo 3. º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 9.º, n.º 1, sem pre que tom e 
conhecimento de factos específicos que possam indicar irregularidades. 

3. As autoridades com petentes do Estado-Mem bro de acolhim ento pode m ta mbém 
solicitar à s autor idades com petentes do Es tado-Membro de estabelecim ento, para  
cada um  dos casos de serviços prestados ou prestadores de serviços, infor mações 
respeitantes à legalidade do estabele cimento e à boa conduta do prestador de 
serviços, as sim como em relação à ausência d e infrações às regra s aplicáv eis. As 
autoridades com petentes do Estado-Mem bro de  estabelecim ento comunicam  essas 
informações nos termos do artigo 6.º. 

4. Da obrigação prevista nos n.º s 1 e 2 não decorre que o Estado-Mem bro de  
estabelecimento tenha de pro ceder a verificações factuais  e a controlos no territóri o 
do Estado-Membro de  acolhimento e m que o serviço é prestado. Estes controlos e  
verificações devem , se necessário,  se r efetuados pelas autoridades do Estado-
Membro de acolhim ento a pedido das au toridades competentes do Estado-Mem bro 
do estabelecim ento, nos term os do arti go 10.º e em conform idade com  as 
competências de supervisão previstas na s legislações, p ráticas e procedim entos 
administrativos desse Estado-Membro, bem como do direito da União. 

Artigo 8.º 
Medidas de acompanhamento 

1. Os Estados-Mem bros devem , com a aj uda da Com issão, adotar m edidas de 
acompanhamento para desenvolver, facili tar e prom over o intercâmbio entre os 
funcionários responsáveis pela aplica ção da cooperação adm inistrativa e da 
assistência mútua, bem como do controlo do cumprimento e da execução das regras  
aplicáveis. 

2. A Comissão deve avaliar a neces sidade de apoio financeiro  no intuito de m elhorar 
ainda mais a cooperação adm inistrativa e reforçar a conf iança mútua por intermédio 
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de projetos, incluindo a promoção de in tercâmbios de funcionários e formação, bem 
como de desenvolver, facilitar e prom over m elhores práticas, designadam ente dos  
parceiros sociais a nível da União, tal como o desenvolvim ento e a atualização de 
bases de dados ou sítios W eb conjuntos que contenham  inform ações gerais ou 
setoriais específicas relativas às condições de emprego a respeitar. 

CAPÍTULO IV 
CONTROLO DO RESPEITO DAS DISPOSIÇÕES 

APLICÁVEIS 

Artigo 9.º 
Medidas nacionais de controlo 

1. Os Estados-Mem bros só podem  i mpor as ex igências adm inistrativas e m edidas de  
controlo que se seguem: 

(a) A obrigação de um  prestador de serv iços estabelecido num  outro E stado-
Membro fazer uma simples declaração às autoridades nacionais competentes, o 
mais tardar no início da prestação de serviços; esta declaração só pode dizer 
respeito à identidad e d o prestado r de serviço s, à presen ça de um  ou m ais 
trabalhadores destacados claramente identificáveis e ao seu núm ero previsto, à 
duração programada e à localização  da sua pres ença, bem como aos serviços  
que justificam o destacamento. 

(b) A obrigação, durante todo o período de  destacam ento, de conservar ou 
fornecer, em  papel ou em  for mato eletró nico, os docum entos segu intes, e/o u 
guardar as suas cóp ias: contrato d e trabalho (ou docum ento equivalente na 
aceção da Diretiva 91 /533/CEE, in cluindo, se for caso d isso, as inform ações 
adicionais referidas no artigo 4.º da dita diretiva), folh as de salário,  fichas de 
horários e com provativos do pagamento de salário ou cópias de documentos 
equivalentes; estes docum entos devem ser conservados num local acessível e 
claramente identificado no território  do Estado-Membro de destacam ento, tal 
como o local de trabalho ou o estaleir o de construção ou ainda, no caso dos 
trabalhadores móveis no setor dos transportes, a base de operações ou o veículo 
com o qual o serviço é fornecido;  

(c) Pode justificar-se a obrig ação de traduzir os documentos referidos na alín ea b) 
se estes não forem excessivamente longos e se apresentarem sob a forma de de 
formulários normalizados; 

(d) A obrigação de designar um a pessoa de contacto  para negoc iar, se necess ário, 
em nom e do em pregador com  os parceiros sociais no Estado-Mem bro onde 
ocorre o d estacamento, em  conform idade com  a legislação e as p ráticas 
nacionais, durante o período em que são prestados os serviços. 

2. Os Estados-Mem bros devem  gar antir que os procedim entos e for malidade 
respeitantes ao destacam ento dos t rabalhadores possam ser facilm ente cum pridos 
pelas empresas, à distância e tanto quanto possível por via eletrónica. 
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3. No prazo de três anos a contar da data referida no artigo 20.º, devem ser revistas a 
necessidade e a pertin ência da aplicação de  medidas nacionais, à luz da experiência 
adquirida e da eficácia do sistem a de c ooperação e intercâmbio de inform ações, a 
elaboração de docum entos normalizados mais uniform es, a definição de princíp ios 
comuns ou de norm as para as inspeções a rea lizar no âm bito do destacam ento de 
trabalhadores, bem como os progressos tecnológicos, com  vista a propor, se  
necessário, eventuais alterações. 

Artigo 10.º 
Inspeções 

1. Os Estados-Mem bros devem  garantir a ap licação de m edidas de verificação e de 
mecanismos de contro lo adequad os e a realização d e inspeçõ es eficazes  e 
apropriadas no respetivo território, a fi m de  garantir o respeito das disposições e 
regras estabelecidas na Dire tiva 96/71/CE e as suas corretas aplicação e execução. 
Estas inspeções devem basear-se principalm ente numa avaliação do ris co a elaborar 
regularmente pelas autoridades competentes. A avaliação de risco deve identificar os 
setores de atividade nos qua is se concentra, no respetivo território, o em prego de  
trabalhadores destacado s para a prestação de s erviços. Deve ter em  conta aspeto s 
como a realização de grandes projetos de infraestrutura, problemas e necessidades de 
setores específicos e o h istorial de infraçõ es, bem com o a vulnerab ilidade de certos 
grupos de trabalhadores. 

2. Os Estados-Mem bros devem  asse gurar que as inspeções e os controlos de 
cumprimento da Diretiva 96/71/CE não sejam  discrim inatórios e/ou 
desproporcionados. 

3. Caso sejam necessárias inform ações no d ecurso das inspeções e à luz dos critérios  
definidos no artigo 3.º, o Estado-Mem bro onde é prestado o serviço e o Estado-
Membro de estabelecim ento devem  agir e m conform idade com  as regras de 
cooperação adm inistrativa, isto é, as autoridades competentes devem  cooperar  
segundo as regras e os princípios estabelecidos nos artigos 6.º e 7.º. 

4. Nos Estados-Mem bros em  que, de acordo co m a leg islação e pr áticas nacionais, a 
definição das condições de em prego dos trabalhadores destacados referidas no artigo 
3.º da Diretiva 96/71/CE, e m especial remunerações salariais mínimas e o tem po de 
trabalho, são da responsabilidade dos ge stores e da mão-de-obra, estes podem 
também controlar, ao nível adequado e segundo as condições estabelecidas pelos 
Estados-Membros, a aplicação  das cond ições de emprego relevantes  dos 
trabalhadores destacados, desde que seja garantido um nível adequado de proteção, 
equivalente ao resultante da Diretiva 96/71/CE e da presente diretiva. 

5. Os Estados-Mem bros em  que as inspeções do trabalho não são com petentes em 
matéria de controlo e supervisão das condições de trabalho e de emprego dos 
trabalhadores destacado s podem , a  títu lo ex cecional, após  consulta d os parceiros 
sociais a nível nacion al, estabelecer ou m anter disposições que garantam o respeito 
dessas condições desde que essas disposiç ões proporcionem às pessoas em causa um 
grau adequado de proteção, equivalente ao  resultante da Diretiva 96/71/CE e da  
presente diretiva. 
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CAPÍTULO V 
EXECUÇÃO 

Artigo 11.º 
Defesa dos direitos – facilitação das queixas – retroativos 

1. Com vista à execução das obrigações impostas pelo artigo 6.º da Diretiva 96/71/CE e 
da presente diretiva, os Estados-Mem bros devem garantir a existência de 
mecanismos eficazes qu e permitam aos trabal hadores destacados apresentar queixas  
contra os seus em pregadores diretam ente e desencadearem processos judiciais ou 
administrativos, também no Estado-Membro em cujo território os trabalhadores estão 
ou estiveram destacado s, sempre que considerarem  ter sofrido perd as ou danos em 
resultado do incumprimento das regras aplicáveis, mesmo após o termo da relação no 
quadro da qual essa falta foi alegadamente cometida.  

2. O disposto no n.º 1 aplica-se sem prejuízo da competência dos tribunais dos Estados-
Membros estabelecida, em especial, nos in strumentos aplicáveis do direito da União 
e/ou convenções internacionais. 

3. Os Estados-Membros devem assegurar que os sindicatos e outras partes terceiras, tais 
como associações, o rganizações e o utras entidades jurídicas que, de a cordo com os 
critérios estabelecidos na respetiva legislação nacional, tenham um interesse legítimo 
em garantir o cum primento do disposto na presente diretiva, possam  intervir, e m 
nome ou em  apoio do trabalhador dest acado ou do seu empregador, e com  a sua  
aprovação, em processos judiciais ou adm inistrativos previstos no intuito de exigir a 
aplicação e/ou execução das obrigações impostas pela presente diretiva. 

4. O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se sem prejuízo de disposições nacionais relativas aos 
prazos de p rescrição ou  aos p razos prev istos p ara inten tar esse tipo  de ações  e de 
regras processuais nacionais em matéria de representação e defesa nos tribunais. 

5. Os Estados-Membros devem garantir a exis tência dos m ecanismos necessários para 
assegurar que os trabalhadores destacados possam receber: 

(a) Quaisquer rem unerações em  atraso de vidas em  virtude das condições de 
emprego previstas no artigo 3.º da Diretiva 96/71/CE; 

(b) O reem bolso de quaisq uer m ontantes excessiv os em  relaç ão à rem uneração 
líquida ou à qualidade do al ojamento, retidos ou deduz idos dos sa lários pelo  
alojamento fornecido pelo empregador. 

O disposto no presente núm ero aplica-se igualm ente nos casos e m que os  
trabalhadores destacados tenham  regre ssado ao Estado-Membro no qual ocorreu o 
destacamento. 
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Artigo 12.º 
Subcontratação - Responsabilidade solidária  

1. No que respeita às atividades de construção referidas no anexo da Diretiva 96/71/CE, 
para tod as as situações  de destacam ento abrangidas pelo arti go 1.º, n.º 3, dessa 
diretiva, o Estado-Membro deve garantir , de for ma não-discrim inatória e no que  
respeita à p roteção dos  dire itos eq uivalentes d os trabal hadores de subcontratantes 
diretos estabelecidos no seu território, que o contratante do qual o e mpregador 
(prestador de serviços, em presa de trabal ho temporário ou  agência de colocaç ão) é 
um subcontratan te d ireto possa, pa ra além  ou e m substituiç ão do em pregador, s er 
responsabilizado, pelo trabalhador destacado e/ou fundos comuns ou organizações de 
parceiros sociais, pelo não-pagamento do seguinte: 

(a) Quaisquer remunerações líquidas em  at raso correspondentes às rem unerações 
salariais m ínimas e/ou contribuiçõ es devidas para fundos com uns ou 
organizações de parceiros sociais, na medida em que estejam  abrangidas pelo 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE; 

(b) Quaisquer retroativos ou reem bolsos de taxas ou contribuições para a 
segurança social indevidamente retidas do seu salário. 

A responsabilid ade referida no presente núm ero deve ser lim itada aos direito s do 
trabalhador adquiridos no âmbito da relação contratual entre o contratante e respetivo 
subcontratante. 

2. Os Estados-Membros devem prever que um contratante que tenha dado provas de ter 
agido com  a diligência devida não deva ser responsabilizado nos term os do n.º 1. 
Estes sistem as deve m ser aplicad os de fo rma transp arente, não-d iscriminatória e 
propocionada. Podem  implicar as m edidas preventivas adotadas pelo contratante 
relativas à prova, fornecida pelo subcontratante, das principais condições de trabalho 
aplicadas ao s trabalh adores destacad os, ta l como referidas no artigo 3.º, n.º 1, do 
Diretiva 96/71/CE, designadam ente folhas de salário e pagam ento de salários, o 
respeito das  obrigaçõ es da segurança soci al e/ou em  matéria de fiscalidade n o 
Estado-Membro de estabelecim ento e o cumprimento das regras ap licáveis ao s 
trabalhadores destacados. 

3. Os Estados-Mem bros podem , no respei to do direito da União e de for ma não-
discriminatória e proporci onada, estabelecer regras nacionais em m atéria d e 
responsabilidade m ais rigorosas no que respeita ao âmbito e à extensão da  
responsabilidade do subcontratante. Os Estados-Mem bros podem  ta mbém, e m 
conformidade com o dir eito da União, prever es sa responsabilidade noutros seto res 
que não os m encionados no anexo da Di retiva 96/71/C E. Nestes casos, podem 
determinar que um  contra tante que  tenha agid o com  a diligência devida, tal com o 
definido na legislação nacional, não deva ser responsabilizado. 

4. Três anos após a data referida no artigo 20.º, a Comissão deve , em  consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais a nível da UE, proceder à revisão da 
aplicação d o disposto  no presen te artigo com vista a p ropor, se for necessário, 
eventuais alterações. 
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CAPÍTULO VI 
EXECUÇÃO TRANSFRONTEIRAS DE COIMAS E SANÇÕES 

Artigo 13.º 
Princípios gerais – assistência mútua e reconhecimento 

1. Sem prejuízo dos m eios que estão ou podem  ser definidos pela legislação da União, 
os princíp ios de assistência m útua e reconhecimento, bem com o as m edidas e  
procedimentos previstos pelo presente ar tigo, aplicam-se à execução transfronteiras 
de coimas e sanções adm inistrativas impostas em caso de incum primento das regras 
aplicáveis num  Estado-Mem bro a um  pres tador de serviços estabelecido noutro 
Estado-Membro. 

2. A autoridade requerente pode, em  conf ormidade com  práticas, legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor no seu próprio Estado-Membro, solicitar à 
autoridade competente num outro E stado-Membro a execução de um a sanção ou a 
cobrança de uma coima , assim como a notificação da decisão que impõe uma sanção 
ou coim a, na m edida e m que as prát icas legis lativas, regulam entares e 
administrativas vigentes no Estado-Mem bro da autoridade requerida perm itam essa  
ação em caso de queixas ou decisões idênticas. 

A autoridade competente no Estado -Membro requerente deve gara ntir que o pedido 
de execução ou cobrança de um a sanção ou coim a ou a notificação d e uma decisão 
que imponha uma sanção ou coi ma é feito segundo as regras vigentes nesse Estado-
Membro, ao passo que a autoridade requeri da com petente deve garantir que essa  
cobrança, execução ou  notificação no Esta do-Membro requerido é feita de acordo 
com práticas legislativas, regulamentares e administrativas em vigor neste último. 

A autoridade requerente não pode requerer a execução de uma sanção ou a cobrança  
de um a coim a, assi m com o a notificação  da d ecisão qu e imponha uma sanção ou  
coima se e enquanto essa sanção ou coim a, bem como a queixa correspondente e/ou 
o instrum ento que perm ite a sua execução no Estado-Mem bro requerente, for  
contestada nesse Estado-Membro. 

Artigo 14.º 
Pedido de execução ou cobrança, de informação e de notificação 

1. Após o pedido, pela autoridade requerente , de execução de um a sanção ou cobrança 
de um a coim a ou da notificação da decisão que im põe um a sanção ou coim a, a  
autoridade requerida deve prestar as info rmações e assistência mútua que possam ser 
úteis à autoridade requeren te para a satisfação desse  pedido, assim  com o, tanto 
quanto possível, a análise da queixa correspondente. 

O pedido d e inform ação relativo  à execução  d e um a sanção ou cobrança de uma 
coima, bem como a notificação de d ecisão que as impõe, deve indicar p elo menos o 
seguinte: 
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(a) O nome e endereço con hecido do d estinatário, bem como outras informações 
ou dados relevantes para a sua identificação; 

(b) O objetivo  da notificação ou do pedido de execução ou cobrança, o 
correspondente período  para a su a rea lização e quaisqu er datas im portantes 
para o processo de execução ou de cobrança; 

(c) Uma descrição da natureza e do m ontante da sanção ou coim a, bem como da  
queixa correspondente e dos elementos que a compõem; 

(d) Todas as outras inform ações ou docum entos im portantes, incluindo os de 
natureza judicial, relativos à queixa, coima ou sanção; e ainda 

(e) O nom e, endereço e outros elem entos de  contacto da autoridade com petente 
responsável pela avaliação da sanção  e/ou coim a e, se for diferente, do 
organismo com petente para facultar m ais inform ações sobre a s anção ou a 
coima ou ainda as possibilidades de contestação da obrigação de pagamento ou 
da decisão que as impõe. 

2. Para efeitos da execução  de uma sanção ou cobrança de uma coim a, assim como da 
notificação de um a decisão que as im põe no Estado-Membro requerido, todas as 
sanções ou coim as relativamente às quais  tenha sido feito um  pedido de execução, 
cobrança ou  notificação  devem  ser tratadas co mo se fossem  sanções ou coim as 
emanadas do Estado-Membro requerido. 

3. A autoridade requerida deve inform ar se m dem ora a autoridade requerente do 
seguimento dado ao pedido de notificação, ex ecução ou cobrança e, em  especial, da 
data de comunicação da decisão ou ato ao destinatário. 

Do mesmo modo, a autoridade requerida deve  informar a autoridade requerente dos 
motivos que obstam  a  que o pedido de inform ações, execução, cobrança ou 
notificação seja satisfeito. 

Artigo 15.º 
Suspensão do procedimento 

1. Se, no decurso do procedim ento de execu ção, cobrança ou notificação, a sanção, a 
coima e/ou a queixa correspondente for contes tada pelo prestador de serviços em 
causa ou por um a parte interessada, o procedimento de execução ou cobrança  
transfronteiras da sanção ou coim a com inada deve ser suspenso na pendência da 
decisão da autoridade nacional competente na matéria. 

A autoridade requerente deve notificar sem dem ora a autoridade requerida da 
referida contestação. 

2. Os litíg ios rela tivos às  m edidas d e execução  ou cobran ça tom adas no Estado -
Membro requerido ou  à validade de um a notificação efetuada por u ma autoridade 
competente do Estado-Membro requerido são dirimidos pela instância competente ou 
autoridade judicial desse Es tado-Membro, nos term os das disposições legislativas e  
regulamentares que nele vigorem. 
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Artigo 16.º 
Despesas 

1. A autoridade requerida deve enviar pa ra a autoridade requerente os m ontantes 
cobrados relativamente às coimas ou sanções referidas no presente capítulo. 

A autoridade requerida pode cobrar m ontantes à pessoa singular ou coletiva em  
causa e reter quaisquer despesas relacionadas com a cobrança, em conformidade com 
as disposições legislativas , regulamentares e ad ministrativas ou práticas do Estado-
Membro da entidade requerida aplicáveis a pedidos semelhantes. 

2. Os Estados-Mem bros com prometem-se a não reclam ar recipro camente qualqu er 
restituição de despesas resultantes da assistência mútua que tenham  prestado um  ao 
outro ao abrigo da presente diretiva ou em resultado da sua aplicação. 

Em relação  às operaçõ es de cobrança pa rticularmente difíceis ou relativas a um 
montante muito elev ado, as autoridades requerentes e req ueridas pod em acordar 
modalidades de reembolso adaptadas ao(s) caso(s) em questão. 

3. Não obstante o disposto no n.º 2, a au toridade com petente no Estado-Mem bro 
requerente continua a ser responsável, em  relação ao Estado-Mem bro requerido, por 
todas as despesas suportadas e por todos os prejuízos sofridos em resultado de ações  
consideradas não fundadas quanto à substânc ia da sanção ou coim a e à validade do 
instrumento em itido pela autoridade requerente que permite o cum primento e a  
adoção de medidas cautelares. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17.º 
Sanções 

Os Estados-Mem bros devem  defi nir regras re lativas às sanções ap licáveis em  caso de 
violação das disposições nacionais adotadas nos termos da presente diretiva e devem tomar as 
medidas necessárias para garan tir a sua ap licação e cumprim ento efetivos. As sanções  
previstas d evem ser eficazes, p roporcionadas e dissua sivas. Os Estad os-Membros devem 
notificar as referidas disposições à Com issão até [data de transposição] o mais tardar. Devem 
notificar sem demora quaisquer alterações que lhes sejam feitas subsequentemente. 

Artigo 18.º 
Sistema de Informação do Mercado Interno 

1. A cooperação administrativa e a assistênci a mútua entre as autoridades com petentes 
dos Estados-Membros previstas nos artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 13.º, 14.º e 15.º devem 
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ser im plementadas através do Sistem a de Inform ação do Mercado Interno (IM I) 
estabelecido pelo [referência ao Regulamento IMI]89. 

2. Os Estados-Mem bros podem continuar a ap licar acordos bila terais e m m atéria de 
cooperação adm inistrativa entre as resp etivas autoridades com petentes no que 
respeita à aplicação e ao acompanhamento das condições de em prego aplicáveis aos 
trabalhadores destacado s referidas no arti go 3. º d a Diretiv a 96/71 /CE, desde qu e 
esses acordos não afetem  os direitos e as o brigações d os trabalhadores e das  
empresas em causa. 

3. No contexto dos acordos bilaterais referidos no n.º 2, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem usar o IMI tanto quanto possível. Em todo o caso, sem pre 
que uma autoridade competente num dos Es tados-Membros em questão usar o IMI, 
este deve ser usado para quaisquer ações de acompanhamento e ter precedência sobre 
os m ecanismos de coo peração ad ministrativa e ass istência m útua previstos  ness e 
acordo bilateral.  

Artigo 19.º 
Alteração ao [Regulamento IMI] 

O ponto seguinte deve ser acrescentado ao anexo I do [Regulamento IMI]: 

1. Diretiva 96/71/CE do Parlam ento Europeu e do Conselho relativa ao d estacamento 
de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços90: Artigo 4.º;  

2. Diretiva xxxx/xx/CE do Parlam ento Europeu e do Conselho respeitante à execução 
da Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de 
serviços91: Artigos 6.º, 7.º, 10.º, n.º 3, 13.º, 14.º e 15.º. 

Artigo 20.º 
Transposição 

1. Os Estados-Mem bros devem  pôr em  vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e adm inistrativas necessári as para dar cum primento à presente  
diretiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor. Os Estados -
Membros devem comunicar imediatamente à Comissão o texto de ssas disposições, 
bem como um quadro de correspondência entre as mesmas e a presente diretiva. 

Quando os Estados-Membros adotarem  essas disposições, esta s devem incluir um a 
referência à presente diretiva ou ser acom panhadas dessa ref erência aquando da sua 

                                                 
89 O IMI é uma aplicação em linha segura que permite à s autorida des nacionais, re gionais e locais 

comunicarem rápida e facilmente com  as  suas cong éneres n o est rangeiro. F oi f undada ao a brigo do 
programa IDABC [prestaç ão interoperá vel de serv iços pa n-europeus de a dministração em  linha 
(eGovernment) a ad ministrações públicas, empresas e ci dadãos]. Ve r Pro posta de R egulamento do  
Parlamento E uropeu e do Conselho rel ativo à  c ooperação a dministrativa atravé s do Sistem a d e 
Informação do Mercado Interno («Regulamento IMI»), COM(2011)522 final de 29.8.2011. 

90 JO L 18 de 21.1.1997. 
91 Referê ncia JO. 
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publicação oficial. As modalidades dessa referência são estabelecidas pelos Estados-
Membros. 

2. Os Estados-Mem bros devem  comunicar  à Com issão o texto das principais 
disposições de direito interno que adotar em no dom ínio abrangido pela presente 
diretiva. 

Artigo 21.º 
Relatório 

O mais tardar cinco anos após  o term o do prazo de transpos ição, a C omissão apresenta  ao  
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Com ité Económico e Social Europeu um  relatório de  
aplicação das disposições da presente diretiv a acompanhado, se for caso disso, das propostas 
adequadas. 

Artigo 22.º 
Entrada em vigor 

A presente diretiva entra em vigor no dia segu inte ao da su a publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia. 

Artigo 23.º 
Destinatários 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente diretiva. 

Feito em Bruxelas, em 21.3.2012 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 
O Presidente O Presidente 
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FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

 1.1. Denominação da proposta/iniciativa  

 1.2. Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB 

 1.3. Natureza da proposta/iniciativa  

 1.4. Objetivo(s)  

 1.5. Justificação da proposta/iniciativa  

 1.6. Duração da ação e do seu impacto financeiro  

 1.7. Modalidade(s) de gestão prevista(s)  

2. MEDIDAS DE GESTÃO  

 2.1. Disposições em matéria de acompanhamento e prestação de informações  

 2.2. Sistema de gestão e de controlo  

 2.3. Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades  

3. IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

 3.1. Rubrica(s) do quadro finan ceiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas  
envolvida(s)  

 3.2. Impacto estimado nas despesas  

 3.2.1. Síntese do impacto estimado nas despesas  

 3.2.2. Impacto estimado nas dotações operacionais  

 3.2.3. Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa 

 3.2.4. Compatibilidade com o atual quadro financeiro plurianual 

 3.2.5. Participação de terceiros no financiamento  

 3.3. Impacto estimado nas receitas 
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FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

1.1. Denominação da proposta/iniciativa  

Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO respeitante à 
execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao de stacamento de trabalhadores no âm bito de uma  
prestação de serviços 

1.2. Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB92  

Emprego, solidariedade social 

Política do mercado único  

Mercado interno dos serviços 

1.3. Natureza da proposta/iniciativa  

 A proposta/iniciativa refere-se a uma nova ação  

 A proposta/iniciativa refere- se a uma nova ação na seq uência de um projeto-piloto/ação 
preparatória93  

⌧ A proposta/iniciativa refere-se à prorrogação de uma ação existente  

 A proposta/iniciativa refere-se a uma ação reorientada para uma nova ação  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(is) da Comissão visado(s) pela proposta/iniciativa  

Contribuir para os objetivos da Europa 2020: 
- Promover uma maior participação no mercado de trabalho 
- Desenvolver um mercado de trabalho europeu seguro, flexível e móvel 
- Promover a coesão económica e social 
- Criar, com base em  elementos de prova sólidos, um quadro regulador eficaz para o m ercado 
interno dos serviços, em benefício de consumidores e empresas 

1.4.2. Objetivo(s)  específico(s) e atividade(s) ABM/ABB em causa  

Objetivo específico n.º 1 (EMPL): 

                                                 
92 ABM : Activity Based Management (gestão por ativ idades) –  ABB: Activity Based Budgeting (orçamentação por 

atividades). 
93 Referidos no artigo 49.º, n.º 6, alíneas a) e b), do Regulamento Financeiro. 
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Assegurar uma aplicação efetiva do  direito da UE em  matérias relacionadas com a saúde e a 
segurança e o direito do trabalho em todos os Estados-Membros. 

Objetivo específico n.º 3 (EMPL): 

Reforçar parcerias eficazes com partes interessadas a nível nacional e pan-europeu para apoiar 
os resultados nos domínios políticos do emprego e da segurança social. 

Objetivo específico n.º 1 (MARKT): 

Concretizar o Ato para o Mercado Único e promover o desenvolvimento do 
empreendedorismo social. 

Objetivo específico n.º 12 (MARKT): 

Desenvolver todo o potencial do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI) para apoiar 
uma melhor aplicação da legislação do mercado único. 

Atividade(s) ABM/ABB em causa 

Emprego, solidariedade social (EMPL) 

Política do mercado único (MARKT) 

Mercado interno dos serviços (MARKT) 

1.4.3. Resultados e impacto esperados 

Especificar os efeitos que a proposta/iniciativa poderá ter nos beneficiários/na população visada 

1. Proteger melhor os direitos dos trabalhadores destacados 
– Melhorar a inform ação sobre as condições  de trabalho aplicáv eis ao s trab alhadores 
destacados  
– Dar aos trabalhadores destacados as condi ções que lhes perm itam de fender melhor os 
seus direitos, inclusive em cadeias de subcontratação 
– Esclarecer o papel dos parceiros sociais nas atividades de cumprimento da legislação 
– Melhorar o acompanhamento e o cumprimento das condições de trabalho 
2. Facilitar a prestação de serviços transfronteiras e melhorar as condições de concorrência leal 
– Estabelecer uma definição mais exata de destacamento 
– Melhorar a infor mação relativa às  obrigações  das em presas no que diz respeito às  
condições de trabalho aplicáveis aos trabalhadores destacados 
– Proporcionar clareza no  que diz respeito às exigências ad ministrativas e às m edidas 
nacionais de controlo 
– Melhorar a cooperação administrativa entre as autoridades nacionais responsáveis 

1.4.4. Indicadores de resultados e de impacto  

Especificar os indicadores que permitem acompanhar a execução da proposta/iniciativa. 
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Uma vez esclarecido o teor da ação futura, a Co missão, em conjunto com o comité de peritos 
sobre o  destacamento de trabalh adores, conceberá um conjunto lim itado de ind icadores que 
abrangerão aspetos pertinentes da aplicação d a diretiva. A proposta inicial de lista de 
indicadores é a seguinte (apresen ta-se, a seguir a cada indicador, a fonte da informação): i) o  
número de  pesquisas ef etuadas e m sítios W eb nac ionais dedicados  ao destaca mento (a 
fornecer pelos Estados-Mem bros); ii) o  núm ero de  projeto s de cooperação en tre países e m 
matéria de destacam ento prom ovidos pelas auto ridades nacionais ou pelos parceiros sociais  
(Estados-Membros); iii) o núm ero de pedidos efetuados através da aplicação específica IM I 
para o destacam ento (Com issão); iv) núm ero de  litígios nos tribunais  nacionais (Estados-
Membros); v) percentagem  de inspeções que deram azo a sanções (Estados-Membros). A 
Comissão continuará também a recolher dados administrativos sobre o destacamento com base 
em dados da segurança social. No que diz respeito à frequência de utilização, estes indicadores 
serão regularm ente apresentados e discutid os a nível do com ité de peritos sobre o 
destacamento de trabalh adores e in tegrarão o conjunto de indicadores que será utilizado na 
avaliação a seguir mencionada. 

1.5. Justificação da proposta/iniciativa  

1.5.1. Necessidade(s) a satisfazer a curto ou a longo prazo  

A proposta visa melhorar e reforçar a aplicação e o cumprimento na prática da diretiva relativa 
ao destacamento de trabalhadores, incluindo medidas para prevenir e punir quaisquer situações 
abusivas e a evasão às regras aplicáveis. 

Abordará as deficiências no dom ínio da dis ponibilização de inform ação a e mpregadores e 
trabalhadores destacados, bem como no que respeita às ações de controlo, acom panhamento e 
cumprimento e à cooperação adm inistrativa. Abordará a imposição d e medidas de contro lo e 
exigências adm inistrativas desnecessárias ao s prestadores de serviços, a proteção dos 
trabalhadores destacado s em  litíg ios re lativos a cond ições de  traba lho esp ecíficas e  as 
situações em que o destacam ento perdeu o caráter tem porário ou é rotativo ou em  que não há 
um vínculo real entre o empregador e o Estado-Membro de origem. 

Para tal, a  inic iativa introdu zirá disposiçõ es m ais prec isas em  matér ia de  a plicação, 
acompanhamento e cum primento da diretiva , incluindo a proteção dos direitos dos 
trabalhadores destacados, bem como novos critérios para esclarecer os elementos constituintes 
da noção  d e «destacam ento», no  intuito  de m elhor com bater a evasão  às regras ou a sua 
utilização abusiva. 

1.5.2. Valor acrescentado da participação da UE 

Os problemas identificados estão relacionados  com os objetivos estabelecidos no artigo 3.º, 
n.º 3, do TUE e nos artigos 56.º e 151.º do TFUE. A falta de clareza do quadro jurídico e m 
vigor a nível da UE está na origem dos probl emas identificados. Um a vez que a diretiva em 
vigor dá aos Estados-Membros uma ampla margem em matéria de execução, na prática, quer a 
aplicação e o controlo  do seu  cu mprimento, quer as an teriores ten tativas de resolver os 
problemas detetados através de m edidas não vinc ulativas não se revelaram  suficientes. Por 
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conseguinte, é necessário dar re sposta ao s pro blemas exis tentes a n ível da UE, a  f im de 
realizar com maior eficácia os objetivos do Tratado. 

1.5.3. Experiência adquirida com ações semelhantes já realizadas 

As anteriores tentativas de reso lver por vi a n ão legis lativa estes p roblemas de aplicação e 
cumprimento na prática da diretiva relativa ao  destacam ento de trab alhadores rev elaram-se 
infrutíferas. Em 2006, as questões em apreço fo ram objeto de orientações interpretativas. Um 
exercício de acom panhamento realizado em  2007 revelou diversas deficiências, tendo a 
comunicação atinen te f acultado mais escl arecimentos aos Estados-Mem bros. Em 2008, a  
Comissão adotou um a recom endação94, na qual instou os Esta dos-Membros a agir com  
urgência para m elhorar a situação dos trabal hadores destacados aperf eiçoando, p ara tal, a  
cooperação entre as adm inistrações nacionais, e apelou a um intercâm bio de informação m ais 
eficaz entre Estados-M embros e a um  m elhor acesso à inform ação e ao intercâm bio de 
melhores práticas. 

Desde 2009, a Com issão lançou vári os estudos de avaliação ex-post. Um  estudo sobre as 
repercussões económ icas e sociais associadas ao destacam ento de trabalhadores na União 
Europeia; um estudo sobre os aspetos jurídico s do destacamento de tr abalhadores no quadro 
da prestação  de serviço s na União Europeia (abrangendo 1 2 Estados-Mem bros); um  estudo 
complementar sobre os aspetos jurídicos do destacam ento de trabalhadores no quadro da 
prestação de serviços na União Europeia (a brangendo 15 Estados-Membros); um estudo sobre 
a proteção dos direitos dos trabalhadores nos processos de subcontratação na União Europeia 
(em curso). 

A fim de elaborar a avaliação de im pacto, um consultor externo realizou, em 2011, o seguinte  
estudo de avaliação ex-ante: estudo  preparató rio de um a av aliação de im pacto relativa à 
eventual revisão do quadro legislativo aplicável ao destacamento de trabalhadores no contexto 
da prestação de serviços. 

Estes estudos recentes vieram  confirm ar que ainda subsistem  alguns dos problem as 
identificados. 

1.5.4. Compatibilidade e eventual sinergia com outros instrumentos relevantes 

Direitos fundamentais: A proposta é compatível com a estratégia dos direitos fundam entais da 
UE, COM(2010) 573 final. 

Estratégia E uropa 2020: A iniciativ a contribui rá para a criação de emprego no quadro da 
estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (Europa 2020). 

Um Ato para o Mercado Único: Esta iniciativa  perfila-se como uma das doze alavancas que a 
Comissão identificou  p ara estim ular o cres cimento e reforçar a confia nça dos cidadãos no 
mercado único. A proposta irá em  especial facilitar a p restação de serviços transfronteiras e 

                                                 
94 Recomendação da Com issão, de 31 de m arço de 2008, sobre o reforço da cooperação administrativa no contexto 

do destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, JO C 85 de 4.4.2008, p. 1-4. 
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melhorar o clim a de concorr ência leal. Esta  inicia tiva perm itirá e xplorar o p otencial de 
crescimento do destacamento de trabalhadores como elemento fulcral da prestação de serviços 
no mercado interno. Além disso, pode rá contribuir para m itigar as tensões sociais e políticas 
decorrentes da polém ica gerada por diversos acórdãos do Tribunal e pelos efeitos que se 
presume estes tenham nos sistemas de relações laborais. 

«Small Business Act »: Tendo em  conta que as em presas que destacam trabalhadores são, na 
sua m aioria, PME e que a atual iniciativa pr etende facilitar a prestação de  serviço s 
harmonizando a ap licação e o cum primento da diretiva e, assim, criar o portunidades 
favoráveis às em presas aquém  e além  front eiras, a prop osta é compatível com  o Small 
Business Act. 

Regulamentação inteligente: A in iciativa está também em conformidade com a agenda para a 
regulamentação «in teligente», que visa g arantir um a regulam entação da m ais elev ada 
qualidade possível, no pleno respeito dos  princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. A presente proposta baseia-se numa avaliação exaustiva da legislação e das 
políticas em vigor, abrangendo aspe tos jurídicos, económ icos e so ciais. Pretende-se tornar a 
legislação mais clara e acessível e dinamizar os esforços dos Estados-Membros e dos parceiros 
sociais no sentido de dar m ais eficácia e coerên cia à execução  da legislação. Foram  tidos e m 
conta os resultados das consultas com as partes interessadas, em especial os parceiro s sociais 
europeus. 

Sistema de Inform ação do Mercado  Interno (IMI): A in iciativa p ropõe o recurso ao IMI no  
domínio do destacam ento dos tr abalhadores, a fim  de m elhorar a coop eração administrativa 
entre Estados-Mem bros. Adequa-se, assim , à estratégia de expansão e desenvolvim ento do 
IMI apresentada pela C omissão [COM(2011) 75 fi nal], e está relaciona da com a proposta da 
Comissão de regulamento horizontal em matéria de IMI [COM(2011) 522 final]. 

Programa da União Europeia para a Mudanç a e a Inovação Social (seguim ento dado ao 
programa PROGRESS): As m edidas de ac ompanhamento, sobretudo os projetos de 
organizações não-governamentais e parceiros soci ais, serão financiadas através de convites à  
apresentação de propostas ao abrigo do novo pr ograma da União Europeia para a mudança e a 
inovação so cial [COM(2011) 609 final], a fim de  apoiar a aplicação e o cum primento na  
prática da iniciativa. (2 milhões de euros por ano). 

1.6. Duração da ação e do seu impacto financeiro  

⌧ Proposta/iniciativa de duração limitada  

•  Proposta/iniciativa válida entre [DD/MM]AAAA e [DD/MM]AAAA  

• ⌧ Impacto financeiro no período compreendido entre 2013 e 2020 

A aplicação da diretiv a tem uma duração ilimitada e prevê-se que, a partir de 2020, os custos 
com ela relacionados sejam  suportados pelo programa que sucederá ao programa para a 
mudança e a inovação social. 

 Proposta/iniciativa de duração ilimitada 
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• Aplicação com um período de arranque progressivo entre 2013 e 2014, 

• seguido de um período de aplicação a um ritmo de cruzeiro 

1.7. Modalidade(s) de gestão prevista(s)95  

⌧ Gestão centralizada direta por parte da Comissão  

 Gestão centralizada indireta por delegação de funções de execução: 

•  nas agências de execução  

•  nos organismos criados pelas Comunidades96  

•  nos organismos públicos nacionais/organismos com missão de serviço público  

•  nas pessoas  encarregad as da execu ção de açõ es específicas por força do Título V  do 
Tratado da União Europeia, identificadas no ato de base pertinente na aceção do artigo 49.º 
do Regulamento Financeiro  

 Gestão partilhada com os Estados-Membros  

 Gestão descentralizada com países terceiros  

 Gestão conjunta com organizações internacionais (especificar) 

Se for indicada mais de uma modalidade de gestão, queira especificar na secção «Observações». 

Observações:  

2. MEDIDAS DE GESTÃO  

2.1. Disposições em matéria de acompanhamento e prestação de informações  

Especificar a periodicidade e as condições 

O processo de avaliação  contínua terá início cin co anos após o prazo-lim ite de transposição . 
Esta avaliação centrar-s e-á na determ inação da ef icácia inicial da diretiva alterada. A ênfase 
recairá na análise de acordos de cooperação reforçados entre Estados-Membros e na qualidade 
da informação gerada por esses acordos. Esta avaliação será realizada pela Com issão com a 
assistência de peritos externos. O mandato será definido pelos serviços da Comissão. As partes 
interessadas serão informadas e instadas a pronunciar-se sobre o mandato através do comité de 

                                                 
95 As explicações sobre as modalidades de gestão e as referências ao Regulamento Financeiro estão disponíveis no 

sítio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
96 Referidos no artigo 185.º do Regulamento Financeiro. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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peritos sobre o destacamento de trabalhadores, e serão mantidas ao corrente dos progressos da 
avaliação e das respetivas conclusões, as quais serão publicadas. 

2.2. Sistema de gestão e de controlo  

2.2.1. Risco(s)  identificado(s)  

No que diz respeito às m edidas de acom panhamento ao abrigo do novo program a da União 
Europeia para a mudança e a inovação social: no âmbito deste programa, a gestão centralizada 
direta implicará a atribuição de vários contra tos e subvenções para atividades específicas e o 
pagamento de várias subvenções a organiz ações governam entais e não-governam entais. O 
principal risco terá a ver com  a capacidade d e as organizações m ais pequenas (em  especial) 
controlarem eficazm ente as despes as, bem  co mo garantir a transparência das o perações 
realizadas. 

2.2.2. Meios de controlo previstos  

No que diz respeito às m edidas de acom panhamento ao abrigo do novo program a da União 
Europeia para a m udança e a inov ação social: recorrer-se-á às medidas de contro lo previstas 
no COM(2011) 609. 

2.3. Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades  

Especificar as medidas de prevenção e de proteção existentes ou previstas 

No que diz respeito às m edidas de acom panhamento ao abrigo do novo program a da União 
Europeia para a m udança e a inov ação social: recorrer-se-á às m edidas de prevenção de 
fraudes e irregularidades previstas no COM(2011) 609.  
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3. IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

3.1. Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas 
envolvida(s)  

• Atuais rubricas orçamentais de despesas  

Segundo a ordem  das rubricas do quadro financeiro plurianual e das respetivas rubricas 
orçamentais. 

Rubrica orçamental 
Natureza 

das  
dotações 

Participação  
Rubrica do 

quadro 
financeiro 
plurianual Número  

[Designação………………………...……….] 
DD/DND 

(97) 
 

dos países 
EFTA98 

 

dos países 
candidatos

99 
 

de países 
terceiros 

na aceção do artigo 
18.º, n.º 1, alínea a-
a), do Regulamento 

Financeiro  

1 

04.04.01.03 (pode m udar com o novo 
programa)100 

PROGRESS (substituído pelo 
programa para a mudança e a 
inovação social a partir de 2014) 

Dif. SIM Sim Não NÃO 

1 

04.01.04.10 (pode m udar com o novo 
programa)101 

PROGRESS (substituído pelo 
programa para a mudança e a 
inovação social a partir de 2014) 

DND SIM Não Não NÃO 

• Novas rubricas orçamentais, cuja criação é solicitada  

Segundo a ordem das rubricas do quadro financeiro plurianual e das respetivas rubricas orçamentais. 

Rubrica do 
quadro 

financeiro 
Rubrica orçamental 

Natureza 
das 

dotações 
Participação  

                                                 
97 DD = dotações diferenciadas/DND = dotações não diferenciadas. 
98 EFTA: Associação Europeia de Comércio Livre.  
99 Países candidatos e, se for caso disso, países candidatos potenciais dos Balcãs Ocidentais. 
100 O impacto financeiro indicado ao abrigo desta rubrica orçamental está coberto pelo programa PROGRESS (2013) 

e pelo programa da Uni ão Europeia para a mudança e a i novação social (2014-2020 no se guimento do p rograma 
PROGRESS), COM(2011) 609 final. 

101 O impacto financeiro indicado ao abrigo desta rubrica orçamental está coberto pelo programa PROGRESS (2013) 
e pelo programa da Uni ão Europeia para a mudança e a i novação social (2014-2020 no se guimento do p rograma 
PROGRESS), COM(2011) 609 final. 
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plurianual 
Número  
[Rubrica……………………………………..] DD/DND dos países 

EFTA 
dos países 
candidatos 

de países 
terceiros 

na aceção do artigo 
18.º, n.º 1, alínea a-
a), do Regulamento 

Financeiro  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 SIM/N

ÃO 
SIM/NÃ

O 
SIM/N

ÃO SIM/NÃO 
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3.2. Impacto estimado nas despesas  

3.2.1. Síntese do impacto estimado nas despesas  

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

Rubrica do quadro financeiro plurianual:  1 Crescimento sustentável (a partir de 2014: Crescimento inteligente e 
inclusivo) 

 

DG: EMPL102 

 

  Ano 
2013103 

 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 

TOTA
L

 Dotações operacionais           

Autorizações (1) 2,000 2, 000 2,000  2,000 2, 000 2,000 2,000 2,000 
16,000

 
04.04.01.03 (pode m udar com o novo 
programa para a mudança e a 
inovação social) Pagamentos (2) 0,800 2, 000 2,000  2,000 2, 000 2,000 2,000 2,000 14,800 

           
 

           
Dotações de nat ureza adm inistrativa financiadas 
 a partir da dotação de programas específicos104  
 

         

04.01.04.10 (pode m udar com o novo 
programa para a mudança e a 
inovação social) 

 (3) 0,264 0,264 0,264 0,764 0,264 0,264 0,264 0,264 2.612 

TOTAL das dotações 
Autorizações =1+1a 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2,264 2,264 18,612 

                                                 
102 Para mais informações sobre o financiamento geral ao abrigo do IMI consultar o COM(2011) 522 (proposta de regulamento IMI). 
103 O ano N é o do início da aplicação da proposta/iniciativa. 
104 Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de apoio à execução de programas e/ou ações da UE (antigas rubricas «BA»), bem como investigação direta 

e indireta. 
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+3 
para a DG EMPL 

Pagamentos =2+2a
+3 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2,264 2,264 17,412 

 

Autorizações (4) 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 18,612 
 TOTAL das dotações operacionais  

Pagamentos (5) 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 17,412 

 TO TAL das d otações de n atureza a dministrativa 
financiadas a partir da dotação de programas específicos  (6)          

Autorizações =4+ 6 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 
18,612

 
TOTAL das dotações  

no âmbito da RUBRICA 1 
do quadro financeiro plurianual Pagamentos =5+ 6 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 17,412 
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Rubrica do quadro financeiro plurianual:  5 «Despesas administrativas» 

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

   Ano 
2013 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 

TOTA
L 

DG: EMPL 

 Recursos humanos  0,232 0, 232 0,232 0, 232 0, 232 0,232 0, 232 0,232 1,856 

 Outras despesas de natureza administrativa  0,010 0, 360 0,010 0, 360 0, 010 0,360 0, 010 0,360 1,48 

TOTAL DG EMPL Dotações  0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0, 242 0,592 3,336 

 

TOTAL das dotações 
no âmbito da RUBRICA 5 

do quadro financeiro plurianual  
(Total das  autoriza ções 
= total dos pagamentos) 0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0, 242 0,592 3,336 

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

 
  

Ano 
2013 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 

TOTA
L 

 

Autorizações 2,506 2,856 2,506 3,356 2,506 2,856 2,506 2,856 21,948 TOTAL das dotações  
no âmbito das RUBRICAS 1 a 5 

do quadro financeiro plurianual  Pagamentos 1,306 2,856 2,506 3,356 2,506 2,856 2,506 2,856 20,748 
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3.2.2. Impacto estimado nas dotações operacionais  

•  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações operacionais  

• ⌧ A proposta/iniciativa acarreta a utilização de dotações operacionais, tal como explicitado seguidamente: 

Dotações de autorização em milhões de euros (3 casas decimais) 

  Ano 
2013 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2019 TOTAL 

REALIZAÇÕES 

Indicar os 
objetivos e 

as 
realizações  

 

 

Tipo de 
realização

105 
 

Custo 
médio  

da 
realiza

ção 

N
úm

er
o 

de
 re

al
iz

aç
õe

s 
Custo 

N
úm

er
o 

de
 re

al
iz

aç
õe

s 

Custo 

N
úm

er
o 

de
 re

al
iz

aç
õe

s 

Cust
o 

N
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1106: 
Aplicação efetiva do direito da UE 

 

                  

Intercâmbio 
de 

melhores 
práticas, 

formação, 
aprendizage

m mútua, 
reforço de 

capacidades
, a fim de 

melhorar a 
cooperação 
administrati

Projetos, 
conferência

s, 
seminários, 

guias de 
boas 

práticas 
(subvenções

) 

0,400 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,0
00 

5 2,000 5 2,000 40 16,000 

                                                 
105 As realizações dizem respeito a os produtos fornecidos e  serviços prestados (e xemplo: nú mero de  intercâmbios de estudantes financiados, n úmero de  q uilómetros de  

estradas construídas, etc.). 
106 Tal como descrito no ponto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)…». 
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va entre as 
autoridades 
nacionais  

Comité de 
peritos 
sobre o 

destacamen
to de 

trabalhador
es – 

intercâmbio 
de 

melhores 
práticas 

para 
melhorar a 
cooperação 
administrati

va  

Intercâmbio
s de boas 
práticas 

0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,2
64 

1 0,264 1 0,264 8 2,112 

Subtotal do objetivo específico n.º 1 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,2
64 

6 2,264 6 2,264 48 18,112 

CUSTO TOTAL 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,2
64 

6 2,264 6 2,264 48 18,112 
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3.2.3. Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa 

3.2.3.1. Síntese  

•  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações de natureza 
administrativa  

• ⌧ A proposta/iniciativa acarreta a utilização  de dotações de naturez a 
administrativa, tal como explicitado seguidamente: 

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

 Ano 
2013 107 

 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 

TOTA
L 

 

RUBRICA 5 
do quadro 
financeiro 
plurianual 

         

Recursos humanos  0,232 0, 232 0,232 0, 232 0, 232 0,232 0,232 0,232 1,856 

Outras despesas de 
natureza 
administrativa  0,010 0, 360 0,010 0, 360 0, 010 0,360 0,010 0,360 1,48 

Subtotal RUBRICA 5 
do quadro financeiro 

plurianual  
         

 

Com exclusão da 
RUBRICA 5108 do 
quadro financeiro 

plurianual  
 

         

Recursos humanos           

Outras despesas  
de natureza 
administrativa 

         

Subtotal  
com exclusão da 

RUBRICA 5 
do quadro financeiro 

plurianual  

         

 

                                                 
107 O ano N é o do início da aplicação da proposta/iniciativa. 
108 Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de apoio à execução de programas e/ou ações da UE 

(antigas rubricas «BA»), bem como investigação direta e indireta. 
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TOTAL 0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0,242 0,592 3,336
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3.2.3.2. Necessidades estimadas de recursos humanos  

•  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de recursos humanos  

• ⌧ A proposta/iniciativa acarreta a utili zação de recurso s hum anos, tal como 
explicitado seguidamente: 

As estimativas devem ser expressas em números inteiros (ou, no máximo, com uma casa decimal) 

 Ano 
2013 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 

 Lugares do quadro do pessoal (postos de funcionários e de agentes temporários) 
XX 01 01 01 (na sede e nos gabinetes de 
representação da Comissão) 127000 12700

0 
12700

0 
12700

0 127000 12700
0 

12700
0 

12700
0 

XX 01 01 02 (nas delegações)         

XX 01 05 01 (investigação indireta)         

10 01 05 01 (investigação direta)         

 Pessoal externo (em equivalente a tempo completo: ETC)109 
 

XX 01 02 01 (AC, TT e PND da «dotação 
global») (1 PND) 73000 73 000 73 000 73 000 73000 73 000 73 000 73000 

XX 01 02 01 (AC, TT e PND da «dotação 
global») (0,5 AC) 32000 32 000 32 000 32 000 32000 32 000 32 000 32000 

XX 01 02 02 (AC, TT, JPD, AL e PND nas 
delegações)        

- na sede111 
 

       XX 01 04 yy110 
 

- nas delegações         

XX 01 05 02 (AC, PND e TT relativamente à 
investigação indireta)        

10 01 05 02 (AC, PND e TT relativamente à 
investigação direta)        

Outra rubrica orçamental (especificar)        

TOTAL 232000 23200
0 

23200
0 

23200
0 232000 23200

0 
23200

0 
23200

0 

XX constitui o domínio de intervenção ou título em causa. 

As nec essidades de recur sos humanos serão c obertas pelos ef etivos da DG já afet ados à  
gestão da ação e/ou reafetados interna mente a nível da D G, com plementados, caso  
necessário, por eventuais dotações adicionais que sejam atribuídas à DG gestora no quadro 
do processo anual de atribuição e no limite das disponibilidades orçamentais. 

                                                 
109 AC = agente contratual; TT = trabalhador temporário; JPD = jovem perito nas delegações; AL= agente 

local e PND = perito nacional destacado.  
110 Dentro do limite para o pessoal externo previsto nas dotações operacionais (antigas rubricas «BA»). 
111 Essencialmente p ara Fu ndos Estr uturais, Fundo Eu ropeu Ag rícola p ara o  D esenvolvimento Ru ral 

(FEADER) e Fundo Europeu das Pescas (FEP). 
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Descrição das tarefas a executar: 

Funcionários e agentes temporári os 
(1 AD) 

acompanhamento da t ransposição, proc essos de i nfração, c oordenação dos  
concursos/convites à apre sentação de propostas, coorde nação da coope ração 
administrativa 

Pessoal externo (1 PND) apoio à coope ração a dministrativa, apoio aos conc ursos/convites à apre sentação de 
propostas, avaliação 

Pessoal externo (0,5 AC) gestão de s ubvenções e  contratos, relações com  os be neficiários de s ubvenções e 
contratos 

 

3.2.4. Compatibilidade com o atual quadro financeiro plurianual  

• ⌧ A proposta/iniciativa é compatível com o atual quadro financeiro plurianual 

•  A proposta/iniciativa requer um a reprogram ação da rub rica pertinen te do 
quadro financeiro plurianual 

Explicitar a re programação necessária, es pecificando as rubricas orçamentais em causa e as quantias 
correspondentes. 

•  A proposta/iniciativa requer a mobilização do Instrumento de Flexibilidade ou 
a revisão do quadro financeiro plurianual112. 

Explicitar as necessi dades, es pecificando as  rubricas orçam entais em  causa e as quantias 
correspondentes. 

3.2.5. Participação de terceiros no financiamento  

• ⌧ A proposta/iniciativa não prevê o cofinanciamento por terceiros  

• A proposta/iniciativa prevê o cofinanciamento estimado seguinte: 

Dotações em milhões de euros (3 casas decimais) 

 
Ano 

N 
Ano 
N+1 

Ano 
N+2 

Ano 
N+3 

inserir os anos necessários para 
refletir a duração do impacto 

(ver ponto 1.6) 
Total 

Especificar o  or ganismo 
de cofinanciamento          

TOTAL das dotações 
cofinanciadas          

 
 

                                                 
112 Ver pontos 19 e 24 do Acordo Interinstitucional. 



 

PT 63   PT 

3.3. Impacto estimado nas receitas  

• ⌧ A proposta/iniciativa não tem impacto financeiro nas receitas 

•  A proposta/iniciativa tem o impacto financeiro a seguir descrito: 

•  nos recursos próprios  

•  nas receitas diversas  

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

Impacto da proposta/iniciativa113 
 Rubrica or çamental das  

receitas 

Dotações 
disponíveis 

para o 
exercício em 

curso 
Ano 
N 

Ano 
N+1 

Ano 
N+2 

Ano 
N+3 

… inserir as colunas necessárias para 
refletir a duração do impacto (ver ponto 

1.6) 

Artigo .................         

Relativamente às receitas d iversas que serão «afetadas», especificar a(s) rubrica(s) orçamental(is) de 
despesas envolvida(s). 

Especificar o método de cálculo do impacto nas receitas. 

 

                                                 
113 No que diz respeito a os re cursos próprios trad icionais (direitos adua neiros e quotizações s obre o 

açúcar), as quantias indicadas devem ser apresentadas  em termos líquidos, isto é, quantias brutas após 
dedução de 25 % a título de despesas de cobrança. 


