
	  

                                                                                                                                                           

Tem funcionários destacados em França?  
Para estar em ordem com a Lei francesa e evitar sanções, ASD Group 

põe à sua disposição um resumo das suas obrigações por setor de 
atividade.  

Construção e Obras Públicas (BTP), serviços, eventos, imobiliário e 
outros 

PRESTADORES  

• Designar um representante em frança

• Registar os seus trabalhadores junto das autoridades francesas SIPSI

• Colocar à disposição do seu representante os recibos de vencimento e os comprovativos de 

pagamento  (arquivo destes documentos no seu espaço pessoal asd group)


E ainda para  a Construção Civil e Obras Públicas (BTP) :


• Obter uma carta de identidade profissional para os seus trabalhadores, afixar a informação 
obrigatória na obra   Informar os Donos de Obra ou ordenantes


• Informar os funcionários sobre as condições e direitos de trabalho via un painel de informação 
e um documento informativo obrigatório traduzido na língua oficial dos trabalhadores.  

• Informar Declarações antes de iniciar uma obra


So Posting Worker by ASD faz a gestão das suas obrigações.


Conheça as suas obrigações detalhadas, consultando as nossas rúbricas.


Donos de Obra franceses - Construção Civil e Obras Públicas (BTP ) 

No setor da Construção Civil e Obras Públicas (BTP ), o dono de obra ou ordenante deve 
assegurar-se que todos os prestadores ou sub-empreiteiros que irão trabalhar por sua conta no 
território francês cumprem as suas obrigações


No caso contrário, o Dono de Obra Construção Civil e Obras Públicas (BTP ) deve cumprir as 
obrigações em vez dos seus prestadores ou sub-empreiteiros. 

A responsabilidade passa para o Dono de Obra ou ordenante.   
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Comece seu destacamento de trabalhadores 

http://www.asd-int.com
https://eshop.asd-int.com/pt-pt/produit/pacote-destacamento-de-trabalhadores-setor-da-construcao-e-obras-publicas-btp-e-outros/
http://www.asd-int.com
https://eshop.asd-int.com/pt-pt/produit/pacote-destacamento-de-trabalhadores-setor-da-construcao-e-obras-publicas-btp-e-outros/


	  

                                                                                                                                                           




Setor do transporte 

PRESTADORES  

• Designar um representante em frança

• Registar os seus trabalhadores junto das autoridades francesas - SIPSI

• Obter a vinheta Crit'Air quando os seus trabalhadores circulam nas cidades onde se aplica 

esta obigação ou quando se verificam episódios de poluição.

• Colocar à disposição do seu representante os recibos de vencimento e os comprovativos de 

pagamento (arquivo destes documentos no seu espaço pessoal ASD Group)


So Truck by ASD faz a gestão das suas obrigações.


Conheça as suas obrigações detalhadas, consultando as nossas rúbricas. 
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Comece seu destacamento de trabalhadores 

http://www.asd-int.com
https://eshop.asd-int.com/pt-pt/produit/pacote-destacamento-de-trabalhadores-no-setor-dos-transportes/
https://eshop.asd-int.com/pt-pt/produit/pacote-destacamento-de-trabalhadores-no-setor-dos-transportes/
http://www.asd-int.com

