
 

Destacamento de trabalhadores — Guia do utilizador  i 

 

 

Guia do utilizador para o destacamento de 
trabalhadores 

11 de dezembro de 2017 

Comissão Europeia 

DG Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME – B5 



 

ii 
 

 

Versões do documento 

 

Data 
Número da 

versão 
Alterações 

11/12/2017 1.0 Inclusão da «Comunicação de irregularidades»  

4/7/2017 0.1 Texto inicial 

   

   

   

   

   

   

 



 

iii 
 

 

 

Índice 

1. Introdução ................................................................................................................................................................... 4 

2. Módulo referente ao pedido de destacamento de trabalhadores ......................................................... 6 

2.1. ... Relativamente ao módulo .............................................................................................................................................. 6 

2.2. ... Pedidos urgentes ................................................................................................................................................................ 6 

2.3. ... Pedidos relativos a um destacamento ...................................................................................................................... 7 

2.4. ... Pedidos relativos à saúde e segurança ..................................................................................................................... 8 

2.5. ... Pedidos relativos às condições de trabalho ........................................................................................................... 9 

2.6. ... Pedido de envio de documentos ................................................................................................................................... 9 

3. Tratamento de pedidos de destacamento de trabalhadores ............................................................... 11 

3.1. ... Preparação de um projeto de pedido ..................................................................................................................... 11 

3.2. ... Finalização de um projeto de pedido ..................................................................................................................... 14 

3.3. ... Envio de pedidos .............................................................................................................................................................. 15 

3.4. ... Modificação ou retirada de um pedido ................................................................................................................. 15 

3.5. ... Tratamento de pedidos recebidos ........................................................................................................................... 15 

3.5.1. Aceitar pedidos ................................................................................................................................................................... 15 

3.5.2. Reenviar pedidos ............................................................................................................................................................... 16 

3.5.3. Dividir pedidos .................................................................................................................................................................... 16 

3.5.4. Responder a um pedido .................................................................................................................................................. 16 

3.5.5. Enviar um pedido ............................................................................................................................................................... 17 

3.6. ... Encerramento de um pedido ...................................................................................................................................... 17 

3.7. ... Solicitação e fornecimento de esclarecimentos ................................................................................................ 18 

3.8. ... Outras funções gerais para pedidos ....................................................................................................................... 18 

3.8.1. Traduzir texto livre ........................................................................................................................................................... 18 

3.8.2. Imprimir as informações de um pedido .................................................................................................................. 19 

3.8.3. Mensagens e documentos comprovativos (anexos)........................................................................................... 19 

3.8.4. Copiar um pedido............................................................................................................................................................... 19 

3.8.5. A função «Reutilizar os dados» .................................................................................................................................... 20 

3.9. ... Acompanhamento dos pedidos ................................................................................................................................. 20 

3.10. . Notificações por correio eletrónico relativas a pedidos................................................................................ 21 

4. Módulo de comunicação de irregularidades .............................................................................................. 22 

5. Para mais informações ........................................................................................................................................ 23 

 



 Guia do utilizador para o destacamento de trabalhadores 

4 
 

1. Introdução  

Em 2011, foi lançado um projeto-piloto para testar a utilização do IMI no  intercâmbio 

de informações entre as autoridades públicas responsáveis pela monitorização das 

condições de trabalho e emprego aplicáveis aos trabalhadores destacados, ao abrigo da 

Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores.  

Após o período experimental de três anos e uma avaliação positiva, a utilização do IMI 

no âmbito da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores foi formalizada nas 

disposições da Diretiva 2014/67/UE respeitante à execução da diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores. 

A diretiva respeitante à execução da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores 

visa melhorar a implementação, a aplicação e a execução da diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores. O IMI desempenha um papel fundamental no apoio à 

cooperação administrativa reforçada subjacente à diretiva. Os princípios gerais para a 

assistência mútua são descritos no artigo 6.º que também introduz os prazos legais de 

resposta a pedidos de informação. O artigo 7.º descreve as funções do Estado-Membro 

de acolhimento e do Estado-Membro de estabelecimento no quadro jurídico da 

cooperação administrativa.  

Com o intuito de ajudar a garantir a execução, o capítulo VI da diretiva prevê a 

assistência mútua entre as autoridades, sempre que necessário, para notificar decisões e 

cobrar sanções e/ou coimas, através do chamado instrumento uniforme gerado pelo 

sistema IMI.  

A compilação das disposições em matéria de assistência mútua da diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores e da diretiva respeitante à execução foi implementada 

no IMI através de quatro módulos diferentes: 

 Módulo Base jurídica 

1. Pedido de destacamento de trabalhadores (96/71/CE, artigo 4.º e 2014/67/CE, 

artigos 6.º, 7.º e 10.º, n.º 3) 

2. Comunicação de irregularidades (2014/67/CE, artigo 7.º, n.º 4) 

3. Pedidos de notificação de qualquer decisão 

que impõe uma sanção e/ou coima 

(2014/67/CE, capítulo VI) 

4. Pedidos de cobrança de uma sanção e/ou 

coima 

(2014/67/CE, capítulo VI) 

 

É possível aceder a todos ou apenas a alguns destes módulos, dependendo das 

competências da sua autoridade. 



 Guia do utilizador para o destacamento de trabalhadores 

5 
 

O presente guia descreve como utilizar os dois primeiros módulos. Um guia 

separado aborda os dois módulos referentes aos pedidos de notificação e cobrança de 

sanções e/ou coimas.  

 Todos os formulários de destacamento de trabalhadores possuem, de um 

modo geral, a mesma estrutura. Quer isto dizer que pode abrir qualquer pedido 

existente e copiar o conteúdo para um novo formulário de qualquer tipo, desde 

que tenha acesso ao módulo em questão. 
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2. Módulo referente ao pedido de destacamento de 
trabalhadores  

2.1. Relativamente ao módulo 

O módulo referente ao pedido é o módulo principal em termos de cooperação 

administrativa ao abrigo das duas diretivas relativas ao destacamento de trabalhadores. 

Favorece a assistência mútua, permitindo que uma autoridade num Estado-Membro 

solicite informações ou assistência a uma autoridade noutro Estado-Membro. Após a 

introdução da diretiva respeitante à execução, o módulo referente ao pedido foi 

reestruturado e alargado por forma a incluir novas obrigações. Atualmente, o módulo 

inclui um total de cinco formulários de pedido:   

1) Pedidos urgentes  

2) Pedidos relativos a um destacamento  

3) Pedidos relativos à saúde e segurança 

4) Pedidos relativos às condições de trabalho 

5) Pedidos de envio de documentos a um prestador de serviços 

O primeiro formulário apresentado acima, o formulário para pedidos urgentes, é um 

novo formulário para a verificação do estabelecimento de um prestador de serviços em 

outro Estado-Membro [artigo 6.º, n.º 6, alínea a)].  

Os formulários para pedidos de informação relativos a um destacamento, à saúde e 

segurança e às condições de trabalho refletem o formulário original de pedido de 

informações, dividido em três. Tal deve facilitar a procura pelas perguntas relevantes e 

reduzir o número total de perguntas em qualquer um dos pedidos.  As perguntas 

baseiam-se nas condições de trabalho e emprego apresentadas no artigo 3.º da diretiva 

relativa ao destacamento de trabalhadores, complementadas com perguntas adicionais 

decorrentes da diretiva respeitante à execução.   

O quinto formulário, para pedidos de envio de documentos, é também um novo 

formulário que facilita o envio de documentos referido no artigo 6.º, n.º 3, da diretiva 

respeitante à execução.    

 Se tiver acesso ao módulo referente aos pedidos de destacamento de 

trabalhadores, irá encontrar os cinco formulários na opção de menu -> Pedidos 

(novos formulários) 

2.2. Pedidos urgentes 

Perguntas urgentes relativas ao estabelecimento de um prestador de serviços 

A diretiva respeitante à execução [artigo 6.º, n.º 6, alínea a)] permite que uma 

autoridade solicite informações, em casos urgentes, relativas ao estabelecimento de um 

prestador de serviços que tenha destacado trabalhadores para o seu território.  
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O formulário para pedidos urgentes destina-se apenas a casos urgentes e as autoridades 

devem ser capazes de responder a estas consultas com base nas informações 

disponíveis nos seus registos nacionais.  

Confirmação e justificação da urgência 

No envio de um pedido urgente, é necessário confirmar, em primeiro lugar, que é 

efetivamente urgente e indicar claramente o motivo da urgência numa caixa de texto 

livre, incluindo argumentos para fundamentar essa urgência.  

 Este formulário apenas deve ser utilizado em caso de urgência justificada. 

Prazos para pedidos urgentes  

No texto da diretiva respeitante à execução é definido um prazo máximo de dois dias 

úteis para a resposta de pedidos urgentes. No entanto, o sistema IMI funciona com base 

em dias de calendário e não tem em conta os fins de semana e feriados nos diferentes 

distritos.  

 No envio de um pedido, é necessário indicar o número de dias de calendário 

em que necessita de uma resposta.  

 Na aceitação de um pedido urgente recebido, é necessário indicar o número 

de dias de calendário em que prevê dar uma resposta.  

 Em ambos os casos o sistema permite especificar até cinco dias de calendário. 

Este ponto pretende ter em consideração fins de semana e feriados como a 

Páscoa.  

 Nos termos da diretiva respeitante à execução, o destinatário de um pedido 

urgente deve responder o mais rapidamente possível e num máximo de dois dias 

úteis. 

 

2.3. Pedidos relativos a um destacamento 

Perguntas sobre um destacamento 

O presente formulário permite-lhe solicitar informações sobre um destacamento 

específico, quando os trabalhadores tiverem sido destacados para o território do seu 

Estado-Membro ou quando uma empresa estabelecida no seu Estado-Membro tiver 

destacado trabalhadores para o território de outro Estado-Membro.  

Ao enviar um pedido de informações sobre um destacamento, é possível selecionar as 

perguntas, as quais são apresentadas em quatro categorias:  

1) Perguntas sobre a empresa que procedeu ao destacamento;  

2) Perguntas sobre os trabalhadores destacados; 

3) Perguntas sobre a natureza de um destacamento (data de início, data de fim, ...); 

e ainda 

4) Perguntas sobre documentos em anexo.  
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As perguntas foram originalmente elaboradas para o projeto-piloto referente ao 

destacamento de trabalhadores e baseiam-se no artigo 3.º da diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores. Foram acrescentadas algumas perguntas novas 

decorrentes da diretiva respeitante à execução.  

O artigo 4.º da diretiva respeitante à execução descreve como as autoridades devem 

realizar uma avaliação global para identificar um verdadeiro destacamento e prevenir 

abusos e evasões. A pedido dos peritos em matéria de destacamento de trabalhadores, 

as perguntas que abordam os diferentes elementos a ter em conta ao fazer uma 

avaliação global são identificadas com referências ao artigo 4.º e são colocadas no topo 

de cada uma das listas de perguntas neste formulário.  

 Ao enviar um pedido, tenha o cuidado de selecionar apenas as perguntas 

necessárias de forma a evitar tarefas desnecessárias para a autoridade 

respondente.  

   

Justificação do pedido 

Exige-se à autoridade requerente que apresente uma motivação para cada pedido de 

informações selecionado uma opção de uma lista predefinida de motivações. Desta 

forma, garante-se que os pedidos de informação estão relacionados com um 

destacamento específico. 

 O presente formulário apenas deve ser utilizado para colocar perguntas 

relacionadas com um destacamento efetivo. 

Prazos para pedidos de informações (não urgentes) 

 No texto da diretiva respeitante à execução é definido um prazo máximo de 25 dias 

úteis para a resposta de pedidos de informações. No entanto, conforme já referido na 

secção 2.2, o sistema IMI funciona com base em dias de calendário e não tem em conta 

os fins de semana e feriados nos diferentes distritos.  

 No envio de um pedido ou na aceitação de um pedido recebido, é necessário 

indicar o número de dias de calendário em que necessita de uma resposta ou 

o número de dias de calendário em que prevê dar uma resposta.  

 O sistema permite especificar até 35 dias de calendário – o equivalente a 

25 dias úteis.  

 Nos termos da diretiva respeitante à execução, o destinatário de um pedido de 

informações sobre um destacamento de trabalhadores deve responder dentro de 

25 dias úteis (35 dias de calendário), a menos que um prazo mais curto seja 

mutuamente acordado com o remetente. 

2.4. Pedidos relativos à saúde e segurança 

Através do presente formulário, é possível colocar perguntas sobre medidas de saúde e 

segurança relacionadas com um destacamento específico, bem como sobre as 

circunstâncias de um acidente de trabalho específico. As perguntas no presente 
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formulário foram elaboradas e aprovadas pelo Comité dos Altos Responsáveis da 

Inspeção do Trabalho (CARIT). 

Na criação de um pedido relativo à saúde e segurança, exige-se à autoridade remetente 

que indique se o pedido se refere a um acidente. Se sim, quaisquer dados do acidente, 

como a data e o local, devem ser fornecidos.  

Conforme indicado na secção 2.2, deve ser apresentada uma motivação e é aplicável o 

mesmo prazo máximo de 35 dias de calendário.  

2.5. Pedidos relativos às condições de trabalho 

O presente formulário abrange perguntas sobre as condições de trabalho aplicáveis. As 

perguntas são apresentadas em oito categorias. Os pedidos podem conter uma ou mais 

perguntas de qualquer uma das diferentes categorias. Em muitas destas perguntas, as 

respostas apresentadas pela autoridade respondente podem dar origem a outras 

subperguntas.  

Por exemplo, na seguinte pergunta na categoria sobre Períodos de trabalho e 

períodos de descanso (Horário de trabalho): 

«[F213] Existe alguma norma no seu Estado-Membro que regule os períodos mínimos de 

descanso?»  

Se a resposta dada for sim, são apresentadas as seguintes perguntas: 

-> Em caso afirmativo, como é calculado o período de descanso? 

-> Qual é o período mínimo de descanso em horas? 

Muitas das perguntas relativas às condições de trabalho permitem à autoridade 

respondente escolher uma resposta de uma lista pendente.  Por exemplo, a seguinte 

pergunta em Remunerações salariais: 

 «[F403] Com que base é calculada a remuneração?»   

O respondente pode escolher uma das opções: 

diariamente 

semanalmente 

quinzenalmente 

mensalmente 

anualmente 

outro/outra, a seguir especificado 

Estas respostas predefinidas proporcionam à autoridade requerente uma resposta clara 

e definitiva na sua própria língua. Sempre que são apresentadas respostas predefinidas, 

também é disponibilizado um campo de texto livre suplementar para outros 

esclarecimentos. 

2.6. Pedido de envio de documentos 

O formulário para solicitar o envio de documentos a uma autoridade em outro 

Estado-Membro tem a mesma estrutura que os outros formulários de pedido de 
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destacamento de trabalhadores, mas em vez de colocar perguntas, o remetente solicita 

ao destinatário o envio de um ou mais documentos em anexo a um prestador de serviços 

em seu nome.  

Justificação 

Tal como acontece com outros pedidos, o remetente deve fornecer uma justificação para 

o pedido.  

Prazos para o envio de documentos 

Não existe um prazo legal para estes pedidos. Por razões práticas, pode ser especificado 

um prazo até três meses.  

Respostas possíveis 

Na resposta a um pedido de envio de documentos, é apresentada uma série de respostas 

predefinidas:  

 Enviámos o(s) documento(s) ao prestador de serviços 
 O prestador de serviços é objeto de um processo de insolvência. Por essa razão, 

entregámos o documento a outra organização 
 Não foi possível enviar o(s) documento(s) ao prestador de serviços 
 Não enviaremos o(s) documento(s) pelo seguinte motivo 

Cada resposta irá exigir que sejam fornecidas informações adicionais.  Por exemplo, a 
resposta:  

 «Não foi possível enviar o(s) documento(s) ao prestador de serviços» apresenta:  

Pelos seguintes motivos: 
 Não foi possível localizar o prestador de serviços 
 O prestador de serviços não está estabelecido no nosso Estado-Membro 
 O prestador de serviços já não existe 
 Outros motivos, a seguir explicitados  
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3. Tratamento de pedidos de destacamento de trabalhadores  

Com a exceção do pedido de envio de documentos, todos os pedidos têm a mesma 

estrutura, com dados sobre:  

a) o pedido (motivação, prazo, destinatário selecionado) 

b) a empresa de destacamento 

c) os trabalhadores destacados 

d) perguntas e respostas  

e) mensagens, documentos comprovativos e  

f) informações geradas pelo sistema designadas de informações de gestão. 

O «Pedido de envio de documentos» não inclui dados sobre os trabalhadores destacados 

e, em vez de perguntas e respostas, inclui o pedido de envio de documentos em anexo ao 

prestador de serviços. 

Um pedido pode ser enviado ou respondido por utilizadores com acesso ao módulo de 

pedido e com direitos para «tratamento».  

Todos os cinco formulários no Módulo referente aos pedidos de destacamento de 

trabalhadores podem ser criados e consultados na opção de menu «Pedidos (novos 

formulários)».   

Os pedidos que exijam uma ação por parte da sua autoridade estão listados no seu 

«Painel». 

3.1. Preparação de um projeto de pedido 

Pode ser criado um novo pedido através da opção de menu:  

«Pedidos (novos formulários)» -> «Criar pedido»  

Os cinco formulários de pedido de destacamento de trabalhadores serão listados, bem 

como os outros que dependem dos seus direitos de acesso. 

Tal como todos os intercâmbios do IMI, os pedidos são introduzidos e exibidos numa 

série de separadores ou ecrãs. Na criação de um novo pedido, tem de fornecer todas as 

informações obrigatórias num ecrã, antes de poder prosseguir para o próximo ecrã. As 

informações obrigatórias são assinaladas com um asterisco vermelho.  

Se tentar avançar para o ecrã seguinte sem fornecer as informações obrigatórias ou se as 

informações não forem aprovadas nas verificações de validação, serão exibidas 

mensagens de erro num painel no canto superior esquerdo do ecrã e os campos 

com erro são destacados a vermelho. É possível fechar e voltar a abrir a lista de erros 

se estes ocultarem a visualização do ecrã. 

Passo 1 Ecrã referente à motivação, ao prazo e à autoridade respondente 

 O primeiro passo na criação de qualquer pedido é indicar a motivação ou 

justificação para o pedido. Tal pode ser efetuado através de um campo de texto 
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livre ou de uma lista de motivações predefinidas, ou ambos, dependendo do 

formulário em causa. Pedir ao remetente para apresentar uma motivação para o 

envio de um pedido ajuda a garantir que o mesmo está a ser enviado no âmbito 

do quadro jurídico relevante.  

 Com vista a estabelecer um prazo para o pedido, o remetente necessita de 

introduzir o número de dias de calendário em que a resposta é necessária.  

A autoridade respondente deve ter este aspeto em conta ao registar o número de 

dias em que prevê dar uma resposta. O número de dias indicado pela autoridade 

respondente determina o eventual prazo para o pedido.   

Os prazos máximos e as obrigações jurídicas conexas para cada formulário são 

apresentados na secção 2. 

 De seguida, é necessário selecionar a autoridade respondente. Clique na 

função de «pesquisa» e introduza os critérios de pesquisa: selecione o país para 

onde o pedido deve ser enviado e especifique quaisquer outros critérios 

conhecidos, tal como parte do nome ou da cidade. Em alternativa, selecione 

simplesmente o país e clique em pesquisar. O sistema apresenta todas as 

autoridades que correspondam aos critérios especificados e que tenham acesso 

ao módulo referente aos pedidos de destacamento de trabalhadores.  Se desejar 

visualizar os dados de uma autoridade individual listada nos resultados de 

pesquisa, clique duas vezes na linha relevante e abrir-se-á um novo separador no 

IMI a exibir os dados completos da autoridade. Posteriormente pode inspecionar 

os dados para determinar se realmente é a autoridade adequada para responder 

ao seu pedido.   

Por exemplo: pesquisar por uma autoridade competente em Verona, Itália (onde 

existem muitas autoridades responsáveis pelo destacamento de trabalhadores) 

Selecione o país «Itália» e especifique a cidade «Verona».   

Se verificar que não consegue determinar a correta autoridade respondente, 

pesquise simplesmente por uma autoridade no país em questão com a função do 

módulo de «coordenador». O coordenador irá reenviar o seu pedido para a 

autoridade adequada. 

 

Passo 2 Objeto do pedido  

O próximo passo consiste em fornecer informações sobre o prestador de serviços, o(s) 

trabalhador(es) destacado(s) e em caso de pedidos relativos à saúde e segurança, as 

informações sobre um acidente, se relevante.   

 Para cada pedido de destacamento de trabalhadores, devem ser fornecidos os 

dados da empresa de destacamento (serviço prestado).  Embora muitos 

campos sejam opcionais, é importante fornecer o maior número possível de 
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informações, de forma que a autoridade respondente possa identificar de modo 

simples e fiável o prestador de serviços.    

Cada pedido de destacamento de trabalhadores deve estar relacionado com um 

destacamento efetivo, razão pela qual, no mínimo, devem ser fornecidos os dados de 

uma empresa de destacamento (prestador de serviços). 

 Se o seu pedido se referir a um ou mais trabalhadores destacados, os dados 

do(s) trabalhador(es) podem ser fornecidos introduzindo os dados de cada 

trabalhador manualmente ou anexando um ficheiro ao pedido que contenha os 

dados de cada trabalhador, como um PDF.   

Introdução manual dos dados dos trabalhadores destacados (na grelha 

disponibilizada) 

Na introdução manual dos dados de um ou mais trabalhadores destacados, 

os dados são introduzidos para cada trabalhador e exibidos numa grelha ou lista. 

Para introduzir manualmente os dados:  

 Indique que os dados são apresentados em «uma grelha».   

 De seguida, clique em «acrescentar» no painel que se abre abaixo. 

 Aparece uma linha com o número «1» e a seguir ao painel são 

apresentados campos para os dados do primeiro trabalhador.   

 Preencha todos os dados conhecidos sobre o trabalhador. 

 Para fornecer todos os dados sobre outro trabalhador, clique novamente 

em «acrescentar» e aparece uma nova linha na grelha «2» e um 

conjunto de campos é apresentado.  

 Repita este processo até ter introduzido os dados de todos os 

trabalhadores e, de seguida, clique em «Seguinte».  

É possível editar os dados de um trabalhador introduzido anteriormente 

clicando na linha da grelha ou lista. Se clicar em «acrescentar», mas não fornecer 

os dados obrigatórios para um trabalhador, é exibido um erro. Preencha todos os 

dados ou elimine a linha selecionando a mesma na grelha e clicando em 

«eliminar».  

Fornecimento de dados de trabalhadores destacados num ficheiro em anexo 

Se o seu pedido se referir a um elevado número de trabalhadores, pode ser mais 

simples anexar um ficheiro que contenha os dados dos trabalhadores 

destacados. Para esse efeito: 

 Indique que os dados são apresentados em «um ficheiro em anexo» 

 Clique em «acrescentar» e, de seguida, em «navegar», identifique o 

ficheiro e clique em «guardar». 

É possível verificar o conteúdo do ficheiro que anexou clicando em 

«descarregar». Se necessitar de mudar o ficheiro, «clique» em «eliminar» e repita 

o processo acrescentado o ficheiro correto.  

 Para pedidos relativos à saúde e segurança, é-lhe pedido que indique se o 

pedido se refere a um acidente específico, se for o caso, tem de fornecer todos os 

dados conhecidos sobre o acidente, como a data e o local onde o acidente 

ocorreu. 
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 Para pedidos de envio de documentos não existe a opção para introduzir dados 

sobre os trabalhadores destacados. 

Passo 3 Seleção de perguntas ou solicitação do envio de documentos 

Relativamente a pedidos relativos a um destacamento ou relativos às condições de 

trabalho 

 Tendo em conta que existe um vasto número de perguntas, estas foram 

agrupadas em categorias por forma a facilitar a seleção. Por conseguinte, nestes 

dois formulários, é necessário indicar as categorias em que deseja colocar 

perguntas.   

 Caso não esteja familiarizado com as categorias e perguntas que podem ser 

colocadas, pode consultar as listas de perguntas que são apresentadas no sítio 

Web do IMI1.   

 Para cada categoria selecionada, irá aparecer um novo separador a enumerar as 

possíveis perguntas. Clique em seguinte para navegar pelos separadores de 

perguntas.  

 Caso tenha indicado uma categoria de pergunta na qual não pretende selecionar 

qualquer pergunta, clique simplesmente em anterior para voltar ao separador 

«Tipos de perguntas» e desselecione a categoria relevante. 

Selecionar e desselecionar perguntas 

 Para selecionar uma pergunta, clique na caixa ao lado da pergunta. Um painel 

abrir-se-á abaixo da lista de perguntas, sendo possível acrescentar alguns dados 

ou especificações da pergunta. Se apenas clicar numa linha, a pergunta 

permanece desselecionada e não será possível introduzir os dados da pergunta.  

 Para retirar uma seleção, desmarque a caixa ao lado da pergunta. 

Assim que tenha efetuado uma seleção a partir de cada um dos separadores de 

perguntas, será possível «Guardar» o pedido com o estatuto de «Projeto».  

No caso do formulário de Pedido de envio de documentos, em vez da seleção de 

perguntas, é apresentado um ecrã para anexar o(s) documento(s) a enviar. 

3.2. Finalização de um projeto de pedido  

É possível editar todas as informações guardadas num «projeto», desde a motivação até 

à seleção da pergunta.  As ações possíveis neste estado incluem: 

 «Eliminar», que irá permitir eliminar o seu pedido da base de dados do IMI; 

 «Editar», que permite navegar por todos os separadores do pedido e modificar 

ou acrescentar dados, incluindo acrescentar e eliminar perguntas; 

                                                             
1 Sítio Web do IMI (http://ec.europa.eu/imi-net/). 

http://ec.europa.eu/imi-net/
http://ec.europa.eu/imi-net/
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 Pode desejar acrescentar documentos comprovativos ao seu pedido, ou até 

adicionar uma mensagem à autoridade respondente. Apenas é possível fazê-lo 

quando o pedido tiver sido guardado como projeto. Para mais informações sobre 

mensagens e anexos, ver secção 3.8.3; 

3.3. Envio de pedidos 

Assim que tiver finalizado o pedido, clique em «Enviar». 

 Se a sua autoridade estiver associada a mais do que um coordenador de 

destacamento de trabalhadores, será convidado a selecionar o coordenador 

relevante a partir de uma lista.  

 Caso os pedidos da sua autoridade estejam sujeitos a aprovação pelo 

coordenador, este último será notificado por correio eletrónico sobre a 

necessidade de aprovar o pedido. 

 Se os pedidos da sua autoridade não estiverem sujeitos à aprovação do 

coordenador, será imediatamente enviada uma mensagem de correio eletrónico 

aos utilizadores da autoridade respondente selecionada, com o intuito de os 

informar de que receberam um novo pedido.  

3.4. Modificação ou retirada de um pedido 

Assim que tiver enviado o pedido, deixa de ser possível eliminar ou modificar o mesmo, 

com a exceção de alguns campos, como os dados de contacto. É possível, no entanto, 

fornecer informações adicionais através do separador de mensagens e anexos, ver 

secção 3.8.3 abaixo. Se o pedido tiver erros graves ou se já não forem precisas as 

informações solicitadas, é possível «Retirar» o pedido. Ao retirar o pedido é 

necessário apresentar uma justificação. 

Assim que tiver enviado o pedido, deixa de ser possível modificá-lo ou eliminá-

lo. É possível fornecer mais informações ou correções acrescentando uma 

mensagem, ou se necessário, pode retirar o pedido. 

 

3.5. Tratamento de pedidos recebidos 

Quando a sua autoridade receber um novo pedido, os gestores do pedido serão 

notificados através de correio eletrónico e o pedido irá aparecer no «Painel» na secção 

«Pedidos a aceitar». 

3.5.1. Aceitar pedidos 

Não é possível visualizar os dados pessoais nem abrir os anexos antes de se aceitar um 

pedido. Este procedimento ajuda a garantir que os dados pessoais apenas são 

partilhados em caso de necessidade. Se, com base nas perguntas colocadas, for evidente 

que a sua autoridade é competente para responder, deve «Aceitar» o pedido sem 

demora. A autoridade remetente será informada por correio eletrónico de que o pedido 

foi aceite.  Se tiver aceitado um pedido e posteriormente se aperceber que este deve ser 

tratado por outra autoridade, ainda pode reenviar o pedido, ver secção 3.5.2 abaixo. 
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Na aceitação de um pedido, é-lhe solicitado que introduza o número de dias de 

calendário em que prevê responder. É necessário ter em conta, em primeiro lugar, o 

número de dias que a autoridade remetente indicou para obter uma resposta, bem como 

o tempo decorrido desde que o pedido foi enviado.  O número máximo de dias permitido 

varia consoante o formulário utilizado, para mais informações consulte a secção 2 

abaixo. O número de dias de calendário em que prevê responder irá determinar o prazo 

do pedido. 

3.5.2. Reenviar pedidos 

Se for evidente que um pedido não se insere no âmbito de competências da sua 

autoridade, deve «Reenviar» o mesmo para a autoridade adequada no seu 

Estado-Membro sem demora. Se a autoridade relevante não estiver registada no IMI, 

reenvie o pedido para um coordenador que deve contactar e registar a autoridade 

relevante.   

Também é possível reenviar um pedido após a sua aceitação. Se o fizer, quaisquer 

projetos de resposta ou comentários que tenha introduzido irão perder-se. 

No reenvio, será necessário apresentar uma justificação. Assim que tenha reenviado um 

pedido, deixa de ter qualquer responsabilidade pelo mesmo. A autoridade requerente 

será informada por correio eletrónico de que o pedido será tratado por uma segunda 

autoridade a partir desse momento.  

3.5.3. Dividir pedidos 

Caso apenas consiga responder a algumas perguntas num pedido, deve obter as 

informações solicitadas através da autoridade relevante no seu Estado-Membro, ou 

«Dividir» o pedido ou enviar as perguntas relevantes a outra autoridade. 

A autoridade requerente será informada por correio eletrónico de que o seu pedido foi 

dividido e que, a partir desse momento, algumas das perguntas serão tratadas por uma 

segunda autoridade. 

Pode também considerar dividir um pedido em perguntas às quais seja capaz de 

responder rapidamente e perguntas que demorarão mais tempo a responder, 

selecionando a sua própria autoridade como autoridade respondente. Deste modo, 

poderá responder imediatamente a algumas perguntas e demorar mais tempo com 

aquelas que vão exigir mais esforços. 

Existe uma obrigação de prestar as informações solicitadas: caso apenas consiga 

responder a algumas perguntas num pedido, deve obter as informações solicitadas 

através da autoridade relevante no seu Estado-Membro, ou dividir o pedido ou enviar as 

perguntas relevantes a outra autoridade ou a um coordenador. 

 

3.5.4. Responder a um pedido 

Depois de aceitar um pedido, poderá ver todos os dados e documentos relacionados com 

o mesmo. As perguntas podem ser apresentadas em mais do que um separador, 

consoante o formulário em causa. Ao analisar as perguntas, clique na pergunta e será 
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exibido um painel abaixo com qualquer observação em texto livre acrescentada pela 

autoridade remetente. 

Quando estiver pronto para responder a um pedido, clique em «Editar resposta».  

Para responder a uma pergunta, clique na pergunta e será exibido um painel a seguir à 

lista de perguntas. A pergunta é repetida com qualquer observação em texto livre 

disponibilizada pelo remetente juntamente com os campos de resposta disponíveis.  

Poderá selecionar uma das respostas da lista de respostas predefinidas ou responder em 

texto livre. Algumas respostas podem dar origem a perguntas adicionais. 

Se tentar «Guardar» o pedido sem responder a todas as perguntas, serão apresentadas 

mensagens de erro num painel no canto superior esquerdo do ecrã e os separadores e as 

perguntas sem resposta serão destacados a cor de laranja. Pode optar por ignorar os 

alertas e guardar o pedido tendo respondido a apenas algumas questões. 

Pode também enviar mensagens ao remetente e adicionar quaisquer documentos 

comprovativos no separador destinado a esta finalidade. Ver secção 3.8.3 

No caso de um Pedido de envio de documentos, em vez de responder a perguntas, 

necessita de indicar se consegue ou não enviar os documentos, selecionando uma opção 

de uma lista predefinida. Consulte as especificações do presente formulário na 

secção 2.6.  

3.5.5. Enviar um pedido 

Assim que tiver finalizado a sua resposta, clique em 'Enviar'.   

 Se a sua autoridade estiver associada a mais do que um coordenador de 

destacamento de trabalhadores, será convidado a selecionar o coordenador 

relevante a partir de uma lista.  

 Caso os pedidos da sua autoridade estejam sujeitos a aprovação pelo 

coordenador, este último será notificado por correio eletrónico sobre a 

necessidade de aprovar a resposta. 

 Se os pedidos da sua autoridade não estiverem sujeitos à aprovação do 

coordenador, será imediatamente enviada uma mensagem de correio eletrónico 

a informar a autoridade remetente de que foi enviada uma resposta. 

3.6. Encerramento de um pedido 

Enquanto remetente de um pedido, será informado por correio eletrónico quando uma 

resposta tiver sido dada pela autoridade respondente. Será enviada também uma cópia 

da mensagem para o endereço eletrónico de contacto da sua autoridade. Poderá 

encontrar o pedido no painel em «Pedidos a encerrar».  

Deve verificar a resposta e quaisquer observações e mensagens em texto livre 

acrescentadas pela autoridade respondente. A resposta também pode conter novos 

anexos.  
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Se tiver incluído um anexo no pedido e feito perguntas relacionadas com o mesmo, 

lembre-se de verificar as respostas (e eventuais observações) dadas.  

Uma vez examinada a resposta a um pedido, se aceitar a mesma, deve «Aceitar a 

resposta» sem demora. 

3.7. Solicitação e fornecimento de esclarecimentos 

Se, após ter examinado a resposta a um pedido, necessitar de alguns esclarecimentos 

relativamente às respostas recebidas, pode utilizar a função «Solicitar 

esclarecimentos». Será apresentada uma caixa de texto livre onde é possível pedir 

esclarecimentos.   

A autoridade respondente será notificada por correio eletrónico e o pedido será 

apresentado no painel dos utilizadores em «Pedidos a responder».  

Enquanto autoridade respondente, necessita de consultar os esclarecimentos solicitados 

em «Últimas ações tomadas» no primeiro navegador do pedido. Clique na linha 

«Solicitar esclarecimentos» e o painel abaixo irá mostrar quem tomou esta ação, bem 

como as informações do esclarecimento solicitado. Pode então acrescentar observações 

em texto livre para fornecer informações mais pormenorizadas sobre as respostas 

anteriormente dadas e adicionar documentos comprovativos, se necessário. Depois de 

fornecidos os esclarecimentos necessários, clique em «Enviar resposta». Pode ainda 

considerar útil comunicar com o remetente acrescentando uma mensagem ao pedido, 

dependendo do caso em questão. 

Se, enquanto autoridade remetente, necessitar de informações adicionais e não de 

esclarecimentos, deve «Aceitar a resposta» e enviar um novo pedido através da função 

«Copiar» explicada na secção 3.8.4.  

 

3.8. Outras funções gerais para pedidos 

3.8.1. Traduzir texto livre  

Quaisquer informações disponibilizadas como texto livre são exibidas em balões de 
discurso à direita. Este texto pode ser automaticamente traduzido por um serviço 
conectado ao IMI (MT@EC). 

Para traduzir individualmente os campos de texto livre, clique nos balões de discurso 
junto ao texto e selecione a língua de tradução desejada.   

Também é possível traduzir todo o texto num pedido, num só passo através da função 
«Traduzir tudo» na parte superior do ecrã, que irá traduzir todo o texto livre para a 
língua em que está a utilizar o IMI (ou seja, a língua de sessão exibida no canto superior 
direito do ecrã).   

As traduções são normalmente exibidas em poucos instantes, mas pode haver um 
atraso, dependendo da extensão do texto original e do número de campos a traduzir. 
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3.8.2. Imprimir as informações de um pedido 

As informações completas de um pedido podem ser extraídas para um documento PDF, 
com ou sem uma assinatura digital e em qualquer uma das 22 línguas disponibilizadas 
pelo IMI. Se não tiver acesso para visualizar os dados pessoais num pedido, o PDF irá 
mostrar asteriscos em substituição de quaisquer dados pessoais da mesma forma como 
exibido no ecrã.   

Os PDF gerados são armazenados na opção de menu «Meus relatórios» durante 
30 dias. 

3.8.3. Mensagens e documentos comprovativos (anexos) 

Todos os pedidos IMI possuem um separador destinado a mensagens e documentos 

comprovativos (anexos).  As mensagens e os documentos comprovativos podem ser 

acrescentados aos pedidos em qualquer momento tanto pela autoridade remetente 

como pela autoridade respondente até o pedido ser fechado. 

As mensagens constituem um meio de comunicação útil entre as duas autoridades em 

questão. Assim que adicionar uma mensagem ao pedido, o utilizador na outra 

autoridade é notificado por correio eletrónico. O destinatário pode, por exemplo, 

solicitar mais informações sobre o prestador de serviços ou os trabalhadores. A 

autoridade remetente pode enviar uma mensagem a perguntar pelo progresso do 

pedido. Ao adicionar uma mensagem, necessita de selecionar um tipo de mensagem de 

uma lista predefinida de tipos de mensagem e posteriormente introduzir a sua 

mensagem no campo de texto livre. 

Os documentos comprovativos também podem ser acrescentados em qualquer 

momento e por qualquer uma das duas autoridades em causa: 

 Quando acrescentar um documento, procure atribuir um nome significativo 
que indique o conteúdo do documento. Conforme acontece com todos os campos 
de texto livre, existe um campo de língua que neste caso deve refletir a língua 
utilizada no nome. 

 No momento de carregar um documento, não pode esquecer-se de também 
selecionar a língua correta do documento (ficheiro), ou seja, a língua 
utilizada no documento. Esta pode ser diferente da língua utilizada no nome. 

 O tamanho dos documentos não pode exceder os 10 MB e alguns tipos de 
ficheiro como ficheiros executáveis não podem ser carregados. 

3.8.4. Copiar um pedido 

Enquanto autoridade remetente ou respondente, pode utilizar o conteúdo de um dos 

pedidos para criar outro pedido do mesmo tipo através da função «Copiar». Tal pode 

ser útil, por exemplo, caso precise de enviar um segundo pedido relativo ao mesmo 

prestador de serviços e trabalhadores destacados ou caso esteja a colocar a mesma série 

de perguntas que num pedido anterior.  

Ao copiar um pedido, irá percorrer os mesmos passos que na criação de um pedido. Os 

dados fornecidos no pedido anterior podem ser modificados e é possível adicionar ou 

eliminar perguntas.   
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Uma autoridade competente pode copiar qualquer pedido que tenha enviado ou 

recebido, em qualquer fase. 

3.8.5. A função «Reutilizar os dados» 

A função «Reutilizar os dados» é semelhante à função «Copiar», com a exceção de que 

permite utilizar o conteúdo de um pedido de destacamento de trabalhadores para criar 

um novo pedido de um tipo diferente. Por exemplo, é possível abrir um pedido 

urgente relativo a um estabelecimento para criar um pedido mais detalhado relativo a 

um destacamento ou relativo às condições de trabalho. Dependendo dos seus direitos de 

acesso, pode também reutilizar um pedido de informação para criar um pedido de 

notificação de uma sanção/coima administrativa ou vice-versa. 

É claro que apenas os elementos comuns dos dois formulários podem ser copiados para 

o novo formulário e quaisquer dados copiados podem ser modificados.  

A função «Reutilizar os dados» pode ser utilizada para qualquer intercâmbio de 

destacamento de trabalhadores e permite-lhe gerar um novo intercâmbio para qualquer 

formulário de destacamento de trabalhadores a que tem acesso. 

3.9.  Acompanhamento dos pedidos 

O acesso aos pedidos pode ser feito de três formas diferentes: 

1. O Painel indica o número de pedidos e o estado em que se encontram no que 

respeita à ação necessária. Por exemplo, mostra o número de projetos de pedido, 

os pedidos a aceitar, os pedidos a que deve ser dada resposta e os pedidos a 

encerrar.  Se clicar no número exibido, abre-se um novo separador que indica os 

pedidos que aguardam uma determinada ação. 

2. Se receber uma notificação por correio eletrónico instando-o a executar uma 

determinada ação relativamente a um pedido, pode clicar no número de pedido 

na mensagem, abrindo assim o IMI na página de início de sessão. Assim que 

iniciar a sessão no IMI, o pedido será exibido de imediato. Se já tiver iniciado 

sessão no IMI, o pedido será exibido num novo separador. 

3. Se estiver a tentar encontrar um ou mais pedidos, também pode utilizar uma das 

duas pesquisas de pedido na opção de menu «Pedidos (novos formulários)».   

 Pesquisa em todos os pedidos: este menu oferece um vasto leque de 

critérios comuns a todos os pedidos: número de entrada, estado do pedido, 

intervalo de prazos, intervalo de datas de envio, etc.   

 Pesquisa de pedidos por formulário: utilize esta opção de menu para 

recuperar um ou mais pedidos de um determinado tipo, por exemplo, 

pedidos relativos às condições de trabalho. Esta pesquisa oferece os mesmos 

critérios que a primeira pesquisa, com o acréscimo do critério de pesquisa 

por prestador de serviços. 
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3.10. Notificações por correio eletrónico relativas a pedidos 

Quando um pedido é enviado ou uma ação é tomada relativamente a um pedido 

existente, são enviadas notificações automáticas por correio eletrónico aos utilizadores 

relevantes. 

 Quando é enviado um novo pedido é enviada uma mensagem de correio 

eletrónico para: 

a) todos os gestores da autoridade respondente  

b) a caixa de correio funcional da autoridade respondente do módulo 

em questão. 

 Quando uma ação é tomada relativamente a um pedido existente é 

enviada uma mensagem de correio eletrónico para: 

a)  o último utilizador que tomou uma ação relativamente ao pedido na 

outra autoridade em questão  

b) a caixa de correio funcional da outra autoridade do módulo em 

questão. 
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4. Módulo de comunicação de irregularidades 

O presente módulo contém apenas um formulário. Este permite que uma autoridade 

num Estado-Membro comunique possíveis irregularidades e informações conexas 

ao Estado-Membro em questão sem demora injustificada, conforme previsto no 

artigo 7.º, n.º 4, da diretiva relativa à execução. 

A comunicação consiste numa «notificação» no âmbito dos termos do IMI e é, assim, 

apresentada na opção de menu «Alertas e Notificações».  

A comunicação tem a mesma estrutura que os outros formulários de destacamento de 

trabalhadores, com separadores para informações sobre a empresa de destacamento e 

os trabalhadores destacados.  Num separador sobre «Factos e irregularidades» a 

comunicar, o remetente deve:   

 selecionar o tipo de irregularidade a partir de uma lista pendente. Se forem 

selecionadas regularidades referentes a «Desrespeito das condições de 

trabalho e emprego no país de acolhimento» ou «Desrespeito dos 

requisitos administrativos no país de acolhimento», são apresentadas 

sublistas de condições e requisitos; 

 apresentar uma descrição dos factos e das circunstâncias no campo de texto 

livre. 

Os documentos comprovativos também podem ser carregados no separador «Factos e 

irregularidades».   

À semelhança de todas as notificações do IMI, a comunicação é enviada para todos os 

coordenadores no Estado-Membro destinatário selecionado.  

Assim que enviada, a comunicação permanecerá aberta por 90 dias, período durante 

o qual o remetente e os destinatários podem tocar mensagens sobre a notificação.  

Durante este período, os coordenadores destinatários podem utilizar a função 

«divulgar» para partilhar a notificação com outras autoridades no mesmo 

Estado-Membro, às quais foi concedido o acesso ao Módulo de comunicação de 

irregularidades.  

As funções gerais Copiar, Reutilizar os dados, Retirar, Traduzir tudo e Imprimir 

descritas na secção 3 também estão disponíveis para este tipo de intercâmbio.  
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5. Para mais informações 

SÍTIO WEB DO IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/ 

COORDENADORES NACIONAIS IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pt.htm 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA (HELPDESK) IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pt.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

