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A base do projeto reside nas recentes intervenções
legislativas, a nível da UE, no domínio do destacamento
internacional de trabalhadores que visaram evitar o
destacamento low-cost de trabalhadores, bem como
formas de concorrência perigosas para os trabalhadores

O projeto “Stepping up the European cooperation and
communication among Public & Private organizations

destacados.
O projeto visa implementar 3 tipos de ações:

for the protection of posted workers’ rights” é
financiado pela União Europeia através do Programa
para o Emprego e a Inovação Social ("EaSI" – Eixo
Progress) 2014-2020, com a referência: VS/2019/0383

EVIDÊNCIA: desenvolvimento de uma investigação
conjunta
INFORMAÇÃO: novos meios de informação
COOPERAÇÃO: implementação de um percurso
formativo, destinado a inspetores do trabalho e a parceiros
sociais.

Através das suas atividades, a equipa do projeto pretende
dirigir-se aos seguintes grupos: autoridades públicas/
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administração (ministérios, inspeções laborais) e parceiros

DESCRIÇÃO DO PROJETO

sociais,

associações

sindicais,

associações

de

O projeto internacional STEP UP - “Stepping up the

empregadores, empregadores, trabalhadores destacados e

European cooperation and communication among

outros interessados.

Public & Private organizations for the PROTECTION of

Os resultados esperados consistem num aumento da

posted worker's rights” centra-se no fenómeno do

cooperação transnacional, através de diversos eventos

destacamento internacional de trabalhadores e visa

conjuntos organizados durante o período de vigência do

aferir a aplicação das mais recentes normas de direito

projeto; troca de informações no domínio do destacamento

da

dos

de trabalhadores, através de um sítio eletrónico e materiais

comportamentos empresariais, bem como o papel

informativos traduzidos para 5 idiomas; conhecimento

específico desempenhado pelas autoridades inspetivas.

avançado em relação a este campo, por via de 5 relatórios

UE

no

âmbito

da

migração

laboral,

O Step Up PROTECTION é constituído por universidades
de 5 países europeus e é desenvolvido entre 2020 e

nacionais sobre o atual quadro regulador do destacamento
internacional e atividade inspetiva e 5 inquéritos nacionais,
relativos ao nível de difusão, entre empresas e

2022.

trabalhadores, no setor metalomecânico, de informação
sobre os direitos e obrigações neste sede.
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CONSÓRCIO DO

PROJETO
Parceiro – Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Líder do Consórcio– Universidade de Parma , Itália
Parceiro – Universidade de Granada (Espanha)

Parceiro – SNSPA – Universidade Nacional de Estudos
Políticos e Administração Pública (Roménia)
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O QUE FAZEMOS

Analisar as violações mais recorrentes do Quadro
legal da UE, no que respeita à legislação nacional
atual, por forma a determinar os riscos de
transgressão da nova diretiva 2018/957/UE, cuja
transposição já se iniciou. Em contextos culturais e
geográficos distintos, como os dos países parceiros

Parceiro – Universidade de Vilnius (Lituânia)

Analisar o quadro legal criado na sequência da
transposição da diretiva 2018/957/UE em diferentes
contextos culturais e geográficos.
Identificar

mecanismos

de

colaboração

transnacional entre diferentes entidades públicas, bem
como à luz da futura atividade da Autoridade Europeia
para o Trabalho.

neste projeto, o objetivo é o de aferir quais são as
violações atualmente perpetradas em relação ao
quadro legislativo em vigor e quais poderão
permanecer após a implementação da diretiva
2018/957/UE, procedendo-se, em simultâneo, a uma
avaliação crítica dos objetivos do diploma e do seu
potencial, bem como do papel a desempenhar pela
Autoridade Europeia para o Trabalho.
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Identificar e promover mecanismos e ferramentas
que assegurem a informação dos trabalhadores e
empregadores.
transnacional

Iniciar

um

curso

de

dirigido

às

autoridades

formação
públicas

competentes e aos parceiros sociais.
Analisar o impacto total e potenciais consequências
da violação do quadro legal.
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CONTEXTO

De acordo com as estatísticas da Comissão europeia:
 Em 2015 havia 2.05 milhões de trabalhadores destacados na UE.
 O número de trabalhadores destacados aumentou 41.3% entre 2010 e 2015. A percentagem de trabalhadores
destacados permanece reduzida (em média 0.9% do número total de trabalhadores;
0.4% em unidades equivalentes a tempo inteiro).
 Contudo, a concentração de trabalhadores destacados em alguns setores é elevada. 35.9% do número total
de destacamentos concentra-se no setor da construção. Tal fenómeno é particularmente visível no
Luxemburgo, Bélgica e Áustria, enquanto países de acolhimento, e, do ponto de vista dos países de
origem, no Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Portugal e Polónia.
 Mais de metade dos destacamentos ocorre entre países vizinhos, sendo que a percentagem de destacamentos
com esta proveniência, em certos casos, chega a 80%.
 Na UE, em média, o período de destacamento, com vista à prestação de um serviço, é inferior a 4 meses.
 Em média, os trabalhadores tendem a ser destacados 1.9 vezes por ano.
 Porém, a duração media dos destacamentos, em alguns países, ascende aos 8 meses.
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NOTÍCIAS

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-covid-19-slows-growth-of-number-offoreign-workers
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/luxembourg-attracting-and-protecting-seasonalworkers
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771918/lang--en/index.htm
http://www.oit.org/labadmin/info/WCMS_141079/lang--en/index.htm
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CONTACTOS

WEBSITE: www.stepup-protection.com
https://www.facebook.com/stepupprotection
https://twitter.com/ProtectionUp
stepupproject@unipr.it
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