
Anexo 
 
Quais são os principais direitos dos trabalhadores destacados? 
 
 
O empregador estrangeiro deverá respeitar as regras francesas nas seguintes matérias:  
 
- Os trabalhadores destacados em França beneficiam de liberdades individuais e colectivas, tal como os 
trabalhadores franceses, tendo ainda o direito à greve (cessação de actividade de trabalhadores no âmbito de um 
movimento colectivo, com fins de reivindicação dos seus direitos).  
 
- Os trabalhadores destacados em França beneficiam do princípio de não discriminação e de igualdade profissional 
entre mulheres e homens (aplicação do princípio de « trabalho igual salário igual », que obriga o empregador a 
assegurar a igualdade de remuneração entre os trabalhadores homens e mulheres colocados numa situação idêntica), 
e das disposições francesas em matéria de protecção da maternidade, idade, admissão ao trabalho (16 anos), 
emprego das crianças, duração do trabalho e trabalho nocturno dos jovens trabalhadores. 
 
- Duração do trabalho e férias  
Em França, a duração legal máxima de trabalho é de 10h/dia e 48h durante uma mesma semana. São aplicáveis as 
regras francesas em matéria de férias anuais pagas (avaliadas proporcionalmente à estadia efectuada em França), 
férias para eventos familiares, licença de maternidade, licença parental. No entanto, não se aplicam as regras do código 
do trabalho relativas às férias não remuneradas (licença de formação de quadros e animadores para a juventude…) e à 
acumulação de dias para formação.  
 
- Condições de inscrição na Caixa de Férias e Intempéries (ramo da Construção Civil e Obras Públicas e 
espectáculos) 
O empregador deve :  
- inscrever-se na Caixa de Férias (ramo da Construção Civil e Obras Públicas e espectáculos), 
- pagar contribuições no regime de « desemprego devido às intempéries » (ramo da Construção Civil e Obras Públicas). 
Existem casos de dispensa de inscrição (por ex., em caso de prova de existência de um regime equivalente, para os 
empregadores estabelecidos na UE, EEE, ou Confederação Suíça).  
 
- Salário mínimo 
Qualquer que seja a duração do destacamento, os trabalhadores devem ser remunerados no mínimo com base no 
SMIC, salário mínimo francês, (valor do SMIC ilíquido por hora fixado a 9,40 euros desde 1 de Julho de 2012, ou seja 
montante do smic mensal ilíquido de 1.425,67 euros por 35 h de trabalho por semana) ou do salário mínimo 
convencional, se este for mais elevado. Os subsídios relativos ao destacamento (subsídio de expatriamento por 
exemplo) fazem parte do salário mínimo. Em contrapartida, os subsídios que cobrem os sobrecustos devidos ao 
destacamento (despesas de viagem, alojamento…) não entram no cálculo do salário mínimo e devem ser 
reembolsados pelo empregador (ver artigo R. 1262-8 do Código do Trabalho). 
Quando a duração do destacamento em França é superior a um mês, os trabalhadores destacados devem receber um 
salário mensal, devendo ser-lhes entregue um recibo de vencimento (ou qualquer outro documento equivalente), 
traduzido em francês em que deverão constar os seguintes elementos:  
- montante do salário (inclusive as majorações pelas horas extraordinárias), em euros, 
- períodos e horários de trabalho,  
- férias e dias feriados,  
- condições de sujeição às Caixas de Férias e Intempéries, 
- nome da convenção colectiva aplicável.  
 
- Condições de disponibilização e garantias devidas aos trabalhadores pelas empresas que exercem uma 
actividade de trabalho temporário 
 
As disposições do Código do Trabalho relativas ao trabalho temporário são aplicáveis aos trabalhadores destacados em 
França. As empresas de trabalho temporário (ETT) estabelecidas fora de França devem assim respeitar as regras 
relativas:  
 - aos casos autorizados de recurso ao trabalho temporário (artigo L.1251-5 a 8 e L. 1251-9 e 10 do Código do 
Trabalho), 
-  ao contrato de missão assinado entre a ETT e o trabalhador, e ao contrato de disponibilização entre a ETT e a 
empresa utilizadora em França (artigo L.12541-11 a 15 e L.1251-43 do Código do Trabalho), 
- à obrigação de apresentar uma garantia financeira equivalente à exigida das ETT estabelecidas em França, 
assegurando, em caso de falha do empregador, o pagamento aos trabalhadores temporários destacados da 
integralidade dos salários, prémios e subsídios a que têm direito durante o período de trabalho efectuado no território 
francês (inclusive indemnização de precariedade de emprego e subsídio compensatório de férias). 
 
Os trabalhadores destacados beneficiam das mesmas condições de trabalho que os outros trabalhadores contratados 
em estabelecimentos franceses:  

- remuneração pelo menos igual à recebida pelo trabalhador da empresa utilizadora com a mesma qualificação e 
a ocupar o mesmo posto de trabalho; 
- atribuição de um subsídio de fim de missão (artigo L. 1251-32 e 33 do Código do Trabalho), excepto se forem 
titulares de um contrato a prazo indeterminado no seu país de origem (artigo L. 1262-16 do Código do Trabalho), 
tal como na Alemanha, por exemplo; 



- aplicação das regras francesas relativas ao tempo de trabalho, trabalho nocturno, repouso semanal, dias 
feriados, higiene e segurança… 

- regras relativas à segurança, saúde, higiene no trabalho e vigilância médica 
 
Segurança 
O empregador deve ter em atenção a segurança dos locais de trabalho dos trabalhadores, tendo em conta os riscos 
profissionais a que estes estão expostos durante o seu período de actividade em França (trabalho em altura, riscos de 
exposição ao ambiente, ao ruído…). Assim, por exemplo, o empregador deve tomar medidas de forma a que os 
trabalhadores que trabalham no exterior estejam protegidos contra as condições atmosféricas, não estejam expostos a 
níveis sonoros nocivos, disponham de equipamento de segurança (uso do capacete obrigatório para alguns trabalhos) 
e não possam escorregar ou cair (cf. artigo R. 4225-1 do Código do Trabalho).  
Os trabalhadores destacados em França beneficiam do direito de demissão, que lhes permite abandonar o seu posto 
de trabalho caso estejam expostos a um perigo grave e iminente para a sua vida ou saúde (ver artigo L. 4131-1 do 
Código do Trabalho). 
Sobre as regras aplicáveis em matéria de segurança no trabalho, ver dossier « saúde e segurança no trabalho » em 
linha no sítio do Ministério do Trabalho francês – rubrica « dossiers travail par thème ». 
 
saúde / medicina do trabalho 
Vigilância médica 
O empregador estabelecido num Estado Europeu (membro da UE, EEE, ou na Confederação Helvética) pode provar 
que os seus trabalhadores, que já efectuaram exames de saúde no seu país de origem, justificados pelo exposição do 
seu posto a um risco profissional (amianto…), beneficiam de um regime de vigilância médica equivalente ao dispositivo 
francês (cf. art. R.1262-10 do Código do Trabalho). Neste caso, os trabalhadores destacados não terão de passar 
novamente os exames médicos necessários previamente à sua entrada em função em França. Contudo, vigilância 
médica equivalente ou não, a periodicidade dos exames médicos durante o período de destacamento dos 
trabalhadores em França é fixada pelas regras francesas.  

Benefício das prestações de um serviço de saúde no trabalho em França 
As prestações de um serviço de saúde no trabalho consistem em exames médicos periódicos, e em acção no ambiente 
de trabalho (conselhos em matéria de higiene baseados num estudo, pelo médico, dos postos ocupados pelos 
trabalhadores). Os trabalhadores destacados beneficiam, durante o período do seu destacamento em França, de 
prestações do serviço de saúde no trabalho da empresa de acolhimento (ou do serviço de saúde no trabalho inter-
empresa da área competente na hipótese de um destacamento por conta própria). O eventual sobrecusto gerado para 
a empresa de acolhimento pela presença dos trabalhadores destacados, por ocasião do pagamento das contribuições 
ao respectivo serviço de saúde no trabalho, poderá ser custeado pela empresa estrangeira (possibilidade de introduzir 
esse sobrecusto no contrato comercial assinado entre as duas empresas).  
 
 
- Trabalho ilegal 
 
Podem ser impostas sanções contra o empregador de trabalhadores destacados pela prática das infracções seguintes:  
 
Trabalho dissimulado por dissimulação de actividade (artigo L. 8221-3 do Código do Trabalho), que pune o facto de 
exercer uma actividade de produção com fins lucrativos sem estar registado no Registo do Comércio ou sem ter 
efectuado a respectiva inscrição nos organismos de protecção social. Sanções previstas: 3 anos de prisão e 45 000 
euros de multa. 
 
Trabalho dissimulado por dissimulação de emprego assalariado (artigo L. 8221-5 do Código do Trabalho), que visa os 
empregadores que, intencionalmente, não procederam à declaração prévia de contratação ou que não emitiram os 
recibos de vencimento aos seus funcionários. Sanções previstas: 3 anos de prisão e 45 000 euros de multa. 
 
Discussão de preço (artigo L.  82312-1 do Código do Trabalho), visando as operações de disponibilização de pessoal 
com fins lucrativos tendo como efeito prejudicar o trabalhador (caso de disponibilização fora do âmbito do trabalho 
temporário). Sanções previstas: 2 anos de prisão e 30 000 euros de multa. 
 
Empréstimo ilícito de mão de obra (artigo L. 8241-1 do Código do Trabalho), visando as operações com fins lucrativos 
tendo como objecto exclusivo o empréstimo de mão de obra. Trata-se de punir as « falsas prestações de serviço », em 
que na realidade os trabalhadores « emprestados » actuam sob a responsabilidade da empresa de acolhimento (dita 
« utilizadora »). Sanções previstas: 2 anos de prisão e 30 000 euros de multa. 
 
 
 
 
 


