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PROJECT VS-2018-0458 ISA

OBJECTIVES
The objectives of the ISA Project are to reinforce transnational
cooperation between authorities and stakeholders involved in the
posting of workers in the construction sector by promoting information
sharing agreements meant to monitor and ease the posting of workers.
By means of a partnership composed by public institutions, social
partners, sectoral funds, and research institutes, the project covers:
Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Spain.
ISA stems from the knowledge developed in the Post-Lab and EU Post
Lab projects, implemented between 2016 and 2018.
The projects screened and analysed:
• current practices of administrative cooperation,
• most relevant forms of undeclared work and abuses of legislation on
posting of workers;
• possible uses of existing administrative databases to render
enforcement activities more efficient and effective.
Findings and policy recommendations from Post-Lab
and EU Post Lab are available at this link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

RESULTS
How can international cooperation between public institutions ensure
workers have their rights respected when employed abroad and
companies can easily deal with their obligations? Which role can social
partners play to support these goals? How can digitalisation help
shaping the related policies and tools?
At www.isaproject.eu you can find ISA analysis and proposals,
including:
• the 7 Country reports exploring contextual information and
preliminary findings;
• 11 Guidelines assessing agreements entered by social security
institutions, labour inspectorates, and sectoral funds to monitor and
simplify posting of workers;
• updates and news on the project and on the topic of posting of
workers;
• the Final report, drawing on the covered experiences to suggest
measures and solutions strengthening cooperation at EU level, also
by making full use of opportunities entailed by digitalisation of public
administration.

Do you want to see more?
Have a look at the CNCE Youtube channel
to find videos and extracts from the ISA events. Enjoy!

www.tinyurl.com/cnceyoutube
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PROJETO VS-2018-0458 ISA

OBJETIVOS
Os objetivos do Projeto ISA (Information Sharing Agreements - Acordos de Partilha de Informação) são os de reforçar a cooperação transnacional entre autoridades e parceiros envolvidos no destacamento de
trabalhadores do setor da construção, através da promoção de acordos de partilha de informação, destinados a monitorizar e facilitar o
processo de destacamento de trabalhadores.
Através de uma parceria composta por instituições públicas, parceiros
sociais, fundos setoriais e institutos de investigação, o projeto contempla os seguintes países: Bulgária, França, Alemanha, Itália, Polónia,
Portugal, Roménia e Espanha.
O ISA nasce a partir do conhecimento desenvolvido nos projetos
“Post-Lab” e “EU Post Lab”, implementados entre 2016 e 2018. Estes
projetos mapearam e analisaram: (i) as práticas correntes de cooperação administrativa; (ii) as formas mais relevantes de trabalho não
declarado e os abusos da legislação aplicável ao trabalho destacado;
(iii) as potencialidades da utilização das bases de dados administrativas,
por forma a tornar as atividades inspetivas mais eficientes e eficazes.
Os resultados e recomendações políticas dos projetos “Post-Lab” e
“EU Post lab” estão disponíveis na seguinte ligação:
www.tinyurl.com/eupostlabproject
www.isaproject.eu

RESULTADOS
De que forma pode a cooperação entre instituições públicas assegurar
o respeito pelos direitos dos trabalhadores quando trabalham no
estrangeiro, e como é que as empresas podem gerir facilmente as
suas obrigações? Qual é o papel a ser desempenhado pelos parceiros
sociais na sustentação destes objetivos? Como pode a transição
digital ajudar a moldar as políticas e ferramentas em questão?
No site: www.isaproject.eu pode encontrar as propostas e análises do
projeto, incluindo:
• os relatórios dos 7 países envolvidos, que exploram a informação
contextual e os resultados preliminares;
• 11 Diretrizes que avaliam os acordos accionados pelas instituições
de segurança social, organismos de inspeção do trabalho, e fundos
setoriais com vista à monitorização e simplificação do processo de
destacamento de trabalhadores;
• atualizações e notícias relativas ao projeto e ao tema do destacamento de trabalhadores;
• o Relatório final, que se baseia nas experiências analisadas, para
sugerir medidas e soluções com vista ao fortalecimento da cooperação na União Europeia, fazendo também para isso uso pleno das
oportunidades proporcionadas pelo plano de ação para a transição
digital na administração pública.
Gostaria de saber mais? Visite o canal do youtube do CNCE,
onde pode encontrar vídeos e extratos dos eventos do projeto ISA.
Boas visualizações!
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