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Capítulo 5

Política social e mobilidade laboral na Europa:  
O fosso entre a lei e a sua aplicação

Jan Cremers

O mercado interno proporciona à União Europeia (UE) um quadro jurídico 
para uma legislação substancial, também no domínio social, se houver consequên-
cias sociais que só possam ser abordadas numa perspetiva europeia (artigo 3º do 
TFUE)1. No entanto, um aspeto crucial do processo legislativo da UE é a ausência 
de um mecanismo de conformidade e de sanções eficaz e dissuasivo a nível comu-
nitário. Além disso, a transposição para o direito nacional conduz frequentemente 
a regras e regulamentações divergentes. Em consequência, o controlo e a execução 
da política social no local de trabalho são fracos e fragmentados. Isto leva a práti-
cas de controlo e de aplicação da lei aleatórias, com instituições de cumprimento 
com um mandato fraco e poucas competências transnacionais.

Como consequência, os trabalhadores transfronteiriços de várias indústrias 
com grande intensidade de mão de obra, como a Construção, são confrontados 
com violações e abusos difíceis de combater numa circunscrição estrangeira. Isto 
conduz facilmente a situações em que os trabalhadores móveis são privados do seu 
direito a um tratamento justo e equitativo. Consequentemente, as normas laborais 
são postas em risco. A instalação da Autoridade Europeia do Trabalho, concluída 
na primavera de 2019, visa colmatar parte desta lacuna.

1 Texto traduzido do original em inglês por Virgílio Borges Pereira. A primeira versão deste 
trabalho, em língua inglesa, foi publicada em Sociologia – Revista da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, número temático de 2019.
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Mobilidade dos trabalhadores na União Europeia: Uma breve revisão da política da UE

Nas discussões do Conselho Europeu, no final dos anos de 1980, em vésperas 
da introdução do Mercado Único e da União Económica e Monetária (UEM), os 
Chefes de Estado e de Governo dos 12 Estados-membros da Comunidade Econó-
mica Europeia (CEE) definiram várias áreas políticas inter-relacionadas que eram 
relevantes para a realização do Mercado Único. Jacques Delors, presidente da 
Comissão Europeia, foi mandatado para estudar e propor etapas concretas con-
ducentes à UEM. Propôs a introdução de uma política de concorrência e outras 
medidas destinadas a reforçar os mecanismos de mercado; políticas comuns para 
melhorar o processo de afetação de recursos nos sectores económicos e zonas 
geográficas em que o funcionamento das forças de mercado precisavam de ser 
reforçados ou complementados; coordenação macroeconómica, incluindo regras 
vinculativas no domínio orçamental; e outras disposições destinadas a limitar o 
âmbito das divergências entre os países membros e a conceber um quadro global 
de política económica para a CEE no seu conjunto. Na opinião de Delors, eram 
necessárias medidas para reforçar a mobilidade dos fatores de produção e a mobi-
lidade da mão de obra na Europa para eliminar os desequilíbrios económicos e as 
diferenças de competitividade nas diferentes regiões e países da CEE2.

A noção de que a mobilidade laboral teria um impacto positivo na vida dos 
cidadãos na Europa não era nova. Já o Tratado de Roma de 1957, que institui 
a CEE, incluía a livre circulação de cidadãos e trabalhadores entre as liberdades 
fundamentais que a CEE traria (Tratado de Roma, 1957, artigos 48º-51º). O Tra-
tado conferiu aos cidadãos europeus o direito de permanecer e trabalhar noutro 
Estado-Membro da CEE. O que era novo na filosofia do mercado único era a 
ligação que foi criada entre a mobilidade laboral, como método de “afetação de 
recursos”, e a competitividade. Até meados da década de 1980, isto não tinha 
sido formulado de forma tão explícita. Para Delors, o facto de as disposições ins-
titucionais mais intervencionistas da Europa, caracterizadas por um certo grau de 
redistribuição dos rendimentos e pela noção comum de “modelo social europeu”, 
terem tido um efeito positivo na qualidade da vida ativa de milhões de homens e 
mulheres nos segmentos mais baixos do mercado de trabalho continuava a ser um 
dos pontos de partida fundamentais. Neste contexto, chamou à dimensão social e 
ao justo equilíbrio entre os objetivos sociais e os fundamentos económicos pilares 
do que era necessário para a realização do mercado interno. Isto resultou num 
protocolo social (com um pacto social de acompanhamento) e num programa de 
ação com iniciativas sociais legislativas que acompanharam o Tratado de Maastri-
cht (1992). O programa de ação incluiu várias iniciativas (como a diretiva relativa 

2 Ver, por exemplo, em http://aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors.pdf
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ao destacamento de trabalhadores – ver infra) que foram concluídas na primeira 
metade da década de 1990. 

Esta visão política desapareceu depois de Delors ter deixado a Comissão e de 
os fetichistas do mercado livre terem assumido a liderança da unificação europeia. 
Em meados da década de 1990, a maré política tinha mudado e uma agenda neoli-
beral que dominou nos decénios seguintes os procedimentos legislativos nacionais 
e europeus levou a uma onda de privatização e de desregulamentação. Esta políti-
ca de prioridade absoluta dada à “competitividade” e ao “comércio livre” não foi 
seriamente posta em causa. Além disso, o alargamento da UE a Leste, que ditou a 
agenda política durante bastante tempo, levou à adesão de países com pouca tra-
dição de “modelização social” das relações laborais. A livre prestação de serviços 
e as operações transnacionais do mundo empresarial das finanças e das empresas 
tornaram-se de extrema importância e a política social da UE não acompanhou o 
ritmo; praticamente nenhuma peça substancial da legislação de política social da 
UE foi apresentada ou adotada entre meados dos anos de 1990 e finais dos anos 
2000. Na busca de mão de obra barata, a regulação decente da mobilidade laboral 
foi vista apenas como uma coisa pesada (Cremers, 2011).

O acervo da UE relevante para a mobilidade dos trabalhadores

No início da cooperação europeia, o princípio básico no domínio das relações 
laborais era o respeito pelo quadro regulamentar equilibrado da política social, 
incluindo a segurança social e as normas laborais que existiam nos Estados-Mem-
bros da UE, a chamada lex loci laboris. Este quadro regulamentar caracterizou-se 
por uma mistura de legislação laboral e de negociação coletiva e esta mistura era 
diferente em cada país. A política social europeia era sobre como viver e lidar com 
essa diversidade. A criação do mercado único no final da década de 1980 deu pri-
mazia a várias liberdades económicas com impacto na situação socioeconómica 
dos cidadãos e dos trabalhadores na União Europeia. Estas liberdades económicas 
estão, entretanto, consagradas no Tratado sobre o Funcionamento da União Eu-
ropeia (TFUE). O TFUE reconhece explicitamente a livre circulação de trabalha-
dores, a liberdade de estabelecimento das empresas e a liberdade de prestação de 
serviços em toda a UE. Consequentemente, a mobilidade dos trabalhadores e das 
empresas é promovida e garantida. 

Ao longo dos anos, a evolução do acervo comunitário alterou a aplicação da 
mobilidade baseada nos direitos, que é atualmente sustentada por um conjunto 
de disposições comunitárias e nacionais. Os trabalhadores móveis da UE28 des-
locam-se no âmbito da prestação transfronteiriça temporária de serviços ou com 
base no direito de livre circulação dos cidadãos da UE. Esta mobilidade da mão de 
obra ocorre principalmente por razões relacionadas com o emprego. 
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A livre prestação de serviços, combinada com o livre estabelecimento de enti-
dades empresariais, conduziu a uma crescente mobilidade das empresas que des-
tacam trabalhadores temporários para outro Estado-Membro. E a livre circulação 
de trabalhadores acelerou a mobilidade laboral dos trabalhadores de países com 
baixos salários e/ou elevado desemprego para países com condições de trabalho e 
salários mais atrativos. Nos últimos anos, esta mobilidade aumentou rapidamente. 
Em 2013, cerca de 7 milhões de cidadãos da UE trabalhavam e/ou residiam noutro 
país da UE; cerca de 1,1 milhões viviam num país mas trabalhavam noutro (traba-
lhadores fronteiriços ou transfronteiriços) e cerca de 1,2 milhões eram anualmente 
destacados para outro país3. Na documentação que foi preparada para a Autori-
dade Europeia do Trabalho em 2018, a Comissão Europeia utiliza o número total 
de 17 milhões de cidadãos que vivem ou trabalham noutro Estado-Membro da 
UE4.

Mobilidade laboral na Europa: Evolução socioeconómica

Nas primeiras seções, observou-se que a elaboração de uma política social de 
acompanhamento, que deveria e poderia mitigar os efeitos colaterais não inten-
cionais do Mercado Único, ficou presa após a conclusão do programa de ação 
do início da década de 1990. As sucessivas Comissões Europeias ficaram mais 
obcecadas pela desregulamentação e pela simplificação, os Estados-Membros blo-
quearam no Conselho qualquer nova iniciativa com o argumento de que a política 
social era uma competência nacional e o Parlamento Europeu era demasiado fraco 
para assumir a liderança. Consequentemente, o quadro regulamentar e legislativo 
para combater os abusos da mobilidade transfronteiriça ficou muito aquém da 
realidade socioeconómica. A política social de acompanhamento que foi desen-
volvida no início dos anos de 1990 numa Comunidade Europeia com 12, mais 
tarde com 15 Estados-Membros, não teve resposta para pelo menos três desen-
volvimentos importantes nas décadas seguintes. Neste contexto, apenas afloramos 
brevemente estes três desenvolvimentos.

O crescimento maciço da subcontratação e da externalização do trabalho

Durante as sucessivas crises económicas (início de 1990, seguido da bolha das 
TI e de um colapso em 2000), tornou-se muito claro que a globalização e a li-
beralização do mercado europeu tiveram um impacto sério, não só nos atores e 

3 Comunicado de imprensa da Comissão Europeia 2014: http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-14-541_en.htm
4 Comunicado de imprensa da Comissão Europeia 2018: http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-18-1622_en.htm
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empresas “globais”, mas também em todos os outros atores do mercado. O para-
digma da estratégia empresarial nestes anos turbulentos de expansão e contração 
mudou da “economia de escala” para atividades de mercado caracterizadas por 
operadores “elegantes e magros” (“slim and lean”). No setor da Construção, por 
exemplo, este foi o período em que os empreiteiros dominantes transformaram a 
sua política numa política de “gestão da contratação” (Cremers, 2009). Grandes 
segmentos do trabalho operacional e da execução passaram a ser subcontratados, 
e partes importantes do recrutamento foram externalizadas. Ao fazê-lo, os riscos 
sociais foram transferidos para entidades situadas a jusante da cadeia que não 
tinham outra especialização que não fosse o recrutamento de mão de obra barata. 

Em resultado desta subcontratação e externalização do recrutamento, a fixa-
ção de preços e a alocação de mão de obra deixaram de ser regidas pelo quadro 
regulamentar aplicável ao trabalho direto. Para a Construção, isto levou a ca-
deias de produção fragmentadas lideradas por grandes empresas de Construção 
transnacionais que envolveram um grande número de pequenas empresas, bem 
como indivíduos, na realização de tarefas específicas dentro de uma cadeia de 
dependência. Noutras indústrias, uma situação semelhante surgiu, com cadeias de 
aprovisionamento fragmentadas envolvendo uma miríade de complexas relações 
de contratação e subcontratação multinível (Miller, 2009).

No segmento da Construção ativo na área das obras públicas, a liberalização 
dos contratos públicos com forte enfoque na redução de custos, mesmo em detri-
mento da qualidade e dos efeitos sociais das obras adjudicadas, contribuiu para 
estes processos de externalização e de subcontratação. Resultou frequentemente 
numa transferência dos riscos sociais para níveis inferiores da cadeia de subcon-
tratação e na minimização dos custos laborais através de concursos anormalmente 
baixos. Em 2013, os parceiros sociais europeus da Construção, a organização 
patronal European Construction Industry Federation (FIEC) e a federação sindical 
europeia European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), assina-
laram numa posição comum que a prática generalizada de adjudicar contratos 
públicos com base no “preço mais baixo” e de aceitar “propostas anormalmente 
baixas” estava na origem de várias formas de concorrência desleal e de fraude 
social.5

A flexibilização dos contratos de trabalho e o regresso do “trabalhador diarista”

A primazia dos princípios da liberdade económica e a flexibilização da mobi-
lidade das empresas transformaram a organização da produção e dos serviços e 

5 Ver a declaração conjunta: http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=d504f8ca-
44c7-4c78-8c75-1df9487663c9
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intensificaram a pressão sobre os custos salariais. Isto teve um impacto substancial 
nas práticas de recrutamento utilizadas. O modelo tradicional de empresas com 
trabalhadores qualificados e não qualificados que contribuem com o seu trabalho 
sob a supervisão e o controlo disciplinar de um empregador deixou de ser o mode-
lo normal. As estratégias de redução de custos que conduziram à externalização, 
à redução, à subcontratação, à utilização de agências para o fornecimento de mão 
de obra e à prática generalizada do falso trabalho por conta própria criaram um 
novo palco à escala europeia para tipos de contratos que não se enquadram no 
modelo tradicional. Em alguns setores com um processo de produção cíclico, o 
“trabalhador diarista” regressou. A relação de trabalho direto com a empresa 
principal (utilizadora) é quebrada. A relação de trabalho alternativa, formada por 
agências de trabalho temporário, corretores e intermediários de trabalho, sub-
contratantes especializados apenas em fornecimento de mão de obra, opera com 
contratos flexíveis, temporários e de curta duração. Isto enquadra-se na ideologia 
do “novo” trabalhador, um “trabalhador individual” que opera de forma flexível 
e móvel no mercado de trabalho.

Já numa fase anterior, com a importante passagem da Indústria Transformado-
ra para os serviços como o maior setor económico (os Serviços constituem atual-
mente 70% da economia europeia) e a emergência de agências temporárias, tor-
nou-se evidente que a voz dos trabalhadores através do movimento sindical tinha 
sérias dificuldades em acompanhar esta evolução. Em alguns países, os sindicatos 
começaram a defender os direitos dos trabalhadores em relações de trabalho não 
convencionais e conseguiram uma certa regulação dos segmentos mais flexíveis do 
mercado de trabalho, resultando em acordos coletivos e legislação laboral para o 
setor das agências de trabalho temporário e iniciativas para proteger os direitos 
laborais e sociais dos trabalhadores independentes (Countouris & De Stefano, 
2019). No entanto, a adesão nestes segmentos permanece muito baixa e, como 
consequência, a implementação de uma voz mais estável dos trabalhadores a nível 
da fábrica ou da empresa não se concretiza. O escalão mais baixo de trabalha-
dores temporários, em grande medida trabalhadores migrantes, não figura nas 
estatísticas oficiais dos trabalhadores ou é simplesmente ignorado devido ao ca-
rácter temporário do seu trabalho. Estes trabalhadores são invisíveis e não estão 
representados. 

O alargamento da União Europeia

Foi já referido que os princípios básicos do mercado único decorrem de um pe-
ríodo e de uma época em que era inconcebível que a União Europeia se alargasse a 
países do bloco Comecon ainda existente. A principal referência para a Comissão 
Europeia na modelização da dimensão social de acompanhamento foi o mercado 
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de trabalho e o sistema de relações laborais que os “antigos” Estados-Membros 
tinham em comum e esta definição de políticas não foi interrompida pelo ante-
rior alargamento para 15 Estados-Membros (assim que a Suécia, a Áustria e a 
Finlândia entraram). No entanto, num período de 15 anos após a publicação dos 
relatórios Cecchini que previam o futuro de uma Comunidade Europeia mais uni-
ficada (publicados em 1987/19886), teve lugar um alargamento sem precedentes. 
Isto conduziu a uma União Europeia com 28 Estados-Membros, caracterizada por 
um amplo e divergente espectro de relações laborais e tradições socioeconómicas. 
Mesmo no início da década de 1990, após a queda do Muro, a referência não mu-
dou. Isto pode ser ilustrado pelos primeiros “documentos informais” que circu-
laram no início de 1990 como documentos consultivos para a regulamentação da 
questão do destacamento de trabalhadores, no que mais tarde se tornou a Diretiva 
relativa ao Destacamento de Trabalhadores (DDT). O documento oficioso pressu-
põe que a livre circulação de serviços, capitais, bens e pessoas aumentará conside-
ravelmente com a realização do mercado único. O desrespeito das normas laborais 
nos países de acolhimento, onde os trabalhadores são temporariamente destaca-
dos, pode facilmente conduzir a distorções da concorrência, a par de desvantagens 
para os trabalhadores em causa. A fim de evitar esta situação, as empresas que 
prestam serviços transfronteiriços com trabalhadores destacados devem respeitar 
a aplicação da legislação nacional em matéria de ordem pública e o respeito pelas 
convenções coletivas geralmente vinculativas (Comissão Europeia, 1990). Os pri-
meiros projetos públicos da DDT referiam que o direito comunitário: 

Não se opõem a que os Estados-Membros apliquem a sua legislação ou as con-
venções coletivas de trabalho celebradas pelos parceiros sociais, relativas aos salários, 
ao tempo de trabalho e a outras matérias, a qualquer pessoa empregada, mesmo tem-
porariamente, no seu território, mesmo que o empregador esteja estabelecido noutro 
Estado. (European Commission, 1991, p.11)

A realidade socioeconómica nos países da Europa Central e Oriental que ade-
riram à UE depois de 2004 era completamente diferente. Por mais de uma razão, 
os dois pilares básicos da dimensão social estavam subdesenvolvidos nos novos 
Estados-Membros. A legislação laboral teve de ser construída a partir do zero 
(antigamente, os países do Comecon ratificavam sempre as normas da OIT, mas 
faltava a transposição e a aplicação para a legislação nacional) e a parceria social 
dificilmente existia. Uma vez que a dimensão social do mercado único foi con-
cluída no início da década de 1990, as consequências do alargamento de 2004 
não eram previsíveis, com uma elevada proporção de novos Estados-Membros 

6 Consultar com maior detalhe em http://aei.pitt.edu/3813/1/3813.pdf
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que dificilmente se poderiam comprometer com a negociação coletiva como meio 
de regulamentação das normas laborais. Consequentemente, revelou-se muito 
complicado integrar na legislação da UE as disparidades salariais e de condições 
de trabalho entre os Estados-Membros da UE, agravadas pela adesão de novos 
Estados-Membros. Concludentemente, surgiu o risco de os modelos sociais na-
cionais baseados na legalidade das regulamentações (e ações) coletivas poderem 
ser anulados pelo efeito direto do direito da UE em situações relacionadas com as 
liberdades económicas com um elemento transfronteiriço (Bercusson, 2007).

O alargamento conduziu a uma enorme reserva de mão de obra, com trabalha-
dores provenientes de países com uma tradição de baixas normas laborais e baixos 
salários. Combinada com a externalização e a flexibilização, esta medida serviu de 
terreno fértil para o recrutamento de mão de obra barata numa dimensão que era 
difícil de imaginar quando o mercado único foi criado7. Mesmo durante a crise 
económica, com o aumento do desemprego, o recrutamento transfronteiriço au-
mentou e, certamente no início da recuperação, à custa dos candidatos a emprego 
locais. Não existe uma investigação sistemática disponível a este respeito, mas, por 
exemplo, um relatório dedicado ao setor da Construção na Bélgica revela que o 
destacamento intracomunitário para este país se tornou sobretudo evidente neste 
setor. Em 2015, o destacamento intra-UE representou um terço do emprego no 
setor da Construção belga. Enquanto o número de trabalhadores locais empre-
gados diminuiu 7% entre 2011 e 2015, a percentagem de destacamento intra-UE 
do emprego total no setor da Construção aumentou 19 pontos percentuais entre 
2011 e 2015 (De Wispelaere & Pacolet, 2017). 

Controlo e execução da mobilidade genuína

A liberdade de estabelecimento e a livre prestação de serviços proporcionam 
uma entrada sem restrições nos mercados de trabalho nacionais. A criação do 
mercado único deu primazia às liberdades económicas vinculativas em toda a 
UE, enquanto o controlo (e a aplicação) da legislação laboral e das condições de 
trabalho se baseia num mandato que normalmente termina nas fronteiras nacio-
nais. Isto conduziu a uma evidente incoerência com o princípio estabelecido da 
livre circulação de trabalhadores. Os trabalhadores que se deslocam para outros 
Estados-Membros têm direito à igualdade de tratamento. Em várias publicações 
constata-se que, logo que uma dimensão transnacional é introduzida nas relações 
com o mercado de trabalho, o controlo do cumprimento é dificultado. O quadro 

7 Para dar apenas um número: o tamanho da força de trabalho total proveniente da Europa 
Central e Oriental na Alemanha multiplicou-se por seis no período de 2010 a meados de 2019, 
de 257.000 para 1.620.000 trabalhadores (Bundesagentur für Arbeit, 2019).
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regulamentar para uma mobilidade laboral justa é estabelecido, por um lado, pelo 
legislador e, por outro, pelos parceiros na negociação coletiva. Em alguns Estados-
-Membros, os parceiros sociais criaram instituições setoriais ou interprofissionais 
de conformidade e aconselhamento, mandatadas para agir em caso de litígio in-
dustrial ou de irregularidades. Estes órgãos comuns, frequentemente compostos 
por representantes dos parceiros sociais, têm por missão a prevenção, a resolução 
e a resolução de litígios. Mas também neste domínio as competências terminam 
nas fronteiras nacionais e as sanções administrativas são difíceis de executar num 
contexto transfronteiriço.

Numa série de projetos de investigação, avaliei o funcionamento prático dos 
mecanismos de controlo e execução relacionados com a verdadeira mobilidade 
laboral e o destacamento de trabalhadores (Cremers, 2018a, 2018b). Os resulta-
dos revelaram-se representativos das experiências dos serviços de conformidade e 
aplicação e da inspeção do trabalho. A noção de que o uso fraudulento da mobi-
lidade laboral é muitas vezes moldado como uma forma de contornar o quadro 
regulamentar nacional de normas salariais, de segurança social e laborais no Esta-
do de acolhimento foi confirmada. Esta evasão ocorreu através do recrutamento 
transfronteiriço através de agências (temporárias); do falso trabalho independente 
nos casos em que as diferenças entre um contrato comercial (para a prestação de 
serviços) e um contrato de trabalho foram esbatidas; do falso destacamento por-
que o controlo era (e é) inadequado ou facilmente contornado; da transferência 
para outras indústrias (regime de compras) e da manipulação com o livre estabe-
lecimento (empresas e acordos fictícios) e do país de residência. Além disso, dire-
tamente relacionado com o destacamento, o abuso dos direitos garantidos pelas 
regras de destacamento (tempo de trabalho, salário mínimo, escala de remunera-
ções não consentânea com o nível de qualificação, deduções absurdas) poderia ser 
assinalado. Num projeto de cooperação a longo prazo, gerido pela organização 
francesa de inspeção do trabalho Institut National du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (INTEFP), foram confirmados os problemas de confor-
midade, a falta de cooperação, nomeadamente neste domínio, as dificuldades em 
detetar o incumprimento em situações transfronteiriças e a debilidade do mecanis-
mo sancionatório existente. Uma frustração comum fundamental para as institui-
ções competentes e, de facto, para todas as partes interessadas, é a dificuldade de 
levar os casos de violação a um fim justo8.

8 A missão do INTEFP é a formação da Inspeção do Trabalho, tal como consagrada na lei 
francesa (decreto 2005-1555, Dezembro de 2005). O INTEFP também tem a tarefa de iniciar 
parcerias nacionais e internacionais entre a inspeção. Para uma síntese do projeto, consultar: 
http://www.eurodetachement-travail.eu/datas/files/EUR/synthesegenerale_2013EN.pdf
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Consequências para os setores com grande intensidade do fator trabalho, como a 
Construção

Nas indústrias de mão de obra intensiva, como a Construção, a Indústria 
Transformadora, a Construção Naval, os Transportes e a Logística, mas também 
em todos os tipos de serviços, a utilização de uma entidade estrangeira (artificial) 
num contexto transfronteiriço pode levar à introdução de formas questionáveis de 
recrutamento de mão de obra, com relações laborais pouco claras, à evasão aos 
pagamentos à segurança social e à evasão fiscal. A mão de obra móvel recrutada, 
quer através da utilização direta da livre circulação de trabalhadores, quer através 
da prestação de serviços com o trabalhador destacado, torna-se uma mercadoria. 
A ênfase nos métodos de redução dos custos do trabalho conduz a poupanças nos 
custos salariais diretos resultantes do incumprimento parcial ou não cumprimento 
das condições salariais e de trabalho acordadas coletivamente; do pagamento in-
suficiente; de uma escala salarial demasiado baixa (com, consequentemente, uma 
inadequação das qualificações e do nível salarial); do incumprimento da harmoni-
zação salarial acordada entre indústrias (por exemplo, o princípio da igualdade de 
remuneração dos trabalhadores temporários); de horários de trabalho demasiado 
longos; do não pagamento de horas extraordinárias e de outros bónus relaciona-
dos com a remuneração e de deduções injustificadas. Mas também foram observa-
das outras formas de evasão, que vão desde as obrigações financeiras/fiscais rela-
cionadas com salários; salários não declarados de parte das componentes salariais 
e subsídios; manipulação das prestações obrigatórias da segurança social num país 
de origem e/ou de acolhimento; a procura de quadros convencionais mais baratos 
(acordos não vinculativos) e a compra de regimes (com acordos coletivos que 
têm um regime mais suave de contribuições dos empregadores) e o contorno das 
contribuições (obrigatórias) do empregador para as provisões e fundos do sector 
(formação profissional, SST ou outros fundos de política social/proteção), para 
a sinalização ou a conversão do trabalho temporário em prestação de serviços  
(sem “custos salariais”, apenas “faturas”).

Os recrutadores entram frequentemente no mercado a pretexto da prestação de 
serviços transfronteiriços, embora, de facto, a única atividade principal do forne-
cedor seja o recrutamento de mão de obra. No citado relatório belga, os autores 
davam conta de que o principal método é a subcontratação através do destaca-
mento, em vez de uma empresa estrangeira que (ganhou e) realiza atividades de 
construção para um cliente belga com base num contrato comercial (De Wispe-
laere & Pacolet, 2017). O recrutamento de trabalhadores estrangeiros serve para 
fazer face à escassez de mão de obra e para encontrar trabalhadores para trabalho 
repetitivo, mal pago e sujo. Trata-se, de facto, de um trabalho que tem de ser 
realizado com base na aplicação da igualdade de tratamento dos trabalhadores 
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ao abrigo da livre circulação de trabalhadores baseada nos direitos. No entanto, 
o pretexto da prestação de serviços ajuda a manter baixos os salários em alguns 
setores com grande intensidade do fator trabalho. As incubadoras deste método 
sabem muito bem que o controlo é impedido, que a referência ao destacamento 
conduz a uma investigação morosa (verificação do registo, dos contratos e das 
folhas de vencimento, verificação do carácter genuíno dos formulários A1 e da 
legalidade das empresas e agências), também porque é necessária a consulta dos 
colegas no estrangeiro e porque faltam competências para combater eficazmente 
as infrações. Em suma, invocar a prestação transfronteiriça de serviços com tra-
balhadores destacados constitui, nessas situações, um bom álibi para dificultar ou 
mesmo pôr termo às investigações. 

Evolução recente e perspetivas

As irregularidades assinaladas foram confirmadas pela Comissão Europeia nos 
seus documentos que serviram de base à proposta de criação de uma Autoridade 
Europeia do Trabalho (Comissão Europeia, 2018). O Presidente Juncker anun-
ciou, em setembro de 2017, planos para uma autoridade (AET) que deve assegurar 
de forma justa, simples e eficaz a aplicação das regras da UE em matéria de mobi-
lidade laboral. A proposta da Comissão, formulada em março de 2018, abordou 
o desfasamento entre a teoria jurídica e a prática de cumprimento e aplicação 
dos direitos sociais. O projeto de regulamento, que foi publicado juntamente com 
uma avaliação de impacto e um relatório de síntese que resume os resultados de 
uma consulta às partes interessadas, afirma que o objetivo é ajudar a reforçar a 
equidade e a confiança no mercado único. Para o efeito, a AET deve apoiar os 
Estados-Membros e a Comissão no reforço do acesso à informação sobre direitos 
e obrigações em situações de mobilidade laboral transfronteiriça e na facilitação 
da resolução de litígios ou irregularidades no mercado de trabalho transfronteiri-
ço. A Comissão reconhece o facto de que, em várias indústrias, as indústrias com 
grande intensidade do fator trabalho, como a Construção, a Indústria Transfor-
madora, a Construção Naval, os Transportes e a Logística, são prejudicadas, logo 
que é introduzida uma dimensão transnacional nos mercados de trabalho locais.  
A avaliação das práticas de execução efetuada pela Comissão confirma a maior 
parte das deficiências assinaladas na investigação pertinente. As disposições na-
cionais de conformidade que protegem os interesses dos trabalhadores não estão 
equipadas nem adaptadas aos desafios da aplicação da legislação no mercado úni-
co. A avaliação identifica a capacidade insuficiente das autoridades nacionais para 
organizar a cooperação transfronteiriça com as autoridades, embora tal seja essen-
cial para um tratamento eficaz e eficiente das questões transfronteiriças. Além dis-
so, a avaliação assinala a existência ou não de mecanismos fracos para atividades 
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transfronteiriças conjuntas de execução ou mediação. No essencial e indiretamen-
te, a avaliação ilustra que o acervo comunitário e nacional (aplicação operacional) 
não acompanhou o desenvolvimento do mercado único.

É demasiado cedo para uma revisão do funcionamento da AET; foi concluído 
um compromisso entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu na prima-
vera de 2019 e o seu início está previsto para o outono do mesmo ano. Mas al-
gumas interrogações, baseadas em parte no texto do compromisso, já podem ser 
formuladas. A fim de reforçar a capacidade jurídica dos organismos nacionais de 
execução em investigações conjuntas e à escala da UE, em casos de infrações ou ir-
regularidades relacionadas com a mobilidade laboral transfronteiriça, é necessário 
alargar as suas competências a outras partes do acervo da União, como o controlo 
do caráter “genuíno” do prestador de serviços. Deve ser dada especial atenção às 
práticas de subcontratação duvidosas. Os parceiros sociais reportam em vários 
estudos o aparecimento de pessoas jurídicas artificiais, como as empresas de facha-
da com recurso a caixas postais (“letterbox companies”), que são criadas com o 
único objetivo de subcontratar trabalho para um ou mais países. Os trabalhadores 
trabalham frequentemente sob a supervisão direta da empresa utilizadora, criando 
assim uma situação de subcontratação fictícia ou de fornecimento ilícito de mão 
de obra. Por conseguinte, as tarefas combinadas previstas relativas à mobilidade 
laboral transfronteiras e à coordenação da segurança social devem ser comple-
mentadas com domínios legislativos ainda não abrangidos, como a resolução de 
litígios artificiais (ou seja, empresas de fachada) e a cooperação transnacional e a 
luta contra os prestadores de serviços fraudulentos. 

A AET deve trabalhar no sentido de uma política de sanções eficaz e dissuasi-
va, comparável às sanções existentes a nível da UE noutros domínios. De facto, 
é uma oportunidade perdida que o Regulamento da AET não estabeleça as prin-
cipais regras para uma política de multas a nível da UE e para procedimentos de 
sanção adequados em caso de violação da lei. São necessárias medidas eficazes 
para promover operações genuínas e prevenir abusos. As entidades falsas devem 
ser impedidas de entrar no mercado (como a retirada de licenças e certificados 
ou a exclusão das propostas de contratos públicos). A sanção final deve consistir 
na suspensão ou cessação das atividades fraudulentas, com um efeito à escala da 
UE, a fim de evitar que intervenientes não genuínos recomecem de novo noutras 
circunscrições. 

As competências para decidir e controlar o cumprimento do quadro regula-
mentar em matéria de remuneração e de condições de trabalho, tal como consa-
grado nas convenções coletivas e na legislação laboral, devem estar mais alocadas 
ao país de emprego. Isto pede um restabelecimento do princípio lex loci laboris. 
A livre circulação de trabalhadores só se manterá correta se esta livre circulação 
se basear no princípio da igualdade de tratamento no território onde o trabalho é 
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realizado. A competência para verificar a fiabilidade dos documentos, que estão na 
base da atividade transfronteiriça, e, se necessário, para retirar esses documentos 
em sectores de alto risco, deve tornar-se uma competência que pode ser exercida a 
nível da UE pelas autoridades responsáveis pela conformidade e pela aplicação da 
lei, tanto no país de origem como no país de destino.
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