
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tivémos conhecimento que os trabalhadores que laboram em Alfragide serão transferidos 
para Cabo Ruivo no decorrer do mês de Fevereiro. 

 

Estamos a acompanhar a situação e sobre a mesma informamos que todos os trabalhadores deverão solicitar 
junto da sua chefia o pedido de compensação pelo acréscimo de encargos com transportes decorrentes desta 
deslocação do serviço para Cabo Ruivo 
 

No sentido prestar todo o apoio neste processo o SINDETELCO irá distribuir nos dois locais de trabalho minutas 
com o intuito de ajudar os nossos associados a formalizar este pedido. Caso a resposta por parte da empresa a este 
pedido não seja satisfatória os nossos associados deverão contactar-nos para podermos analisar as situações 
individualmente e tentar soluciona-las.  
 

Além do acréscimo com os transportes os trabalhadores deverão dar conhecimento à empresa de outras situações 
relacionadas com esta deslocação nomeadamente as decorrentes do código de trabalho. 
 

Artigo 194.º 
Transferência de local de trabalho 

1 - O empregador pode transferir o trabalhador para outro local de trabalho, temporária ou definitivamente, nas seguintes 
situações: 
a) Em caso de mudança ou extinção, total ou parcial, do estabelecimento onde aquele presta serviço; 
b) Quando outro motivo do interesse da empresa o exija e a transferência não implique prejuízo sério para o trabalhador. 
2 - As partes podem alargar ou restringir o disposto no número anterior, mediante acordo que caduca ao fim de dois anos se não 
tiver sido aplicado. 
3 - A transferência temporária não pode exceder seis meses, salvo por exigências imperiosas do funcionamento da empresa. 
4 - O empregador deve custear as despesas do trabalhador decorrentes do acréscimo dos custos de deslocação e da mudança de 
residência ou, em caso de transferência temporária, de alojamento. 
5 - No caso de transferência definitiva, o trabalhador pode resolver o contrato se tiver prejuízo sério, tendo direito à compensação 
prevista no artigo 366.º 
6 - O disposto nos números anteriores pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho. 
7 - Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 1 ou 4, no caso de transferência definitiva, e constitui contra-
ordenação leve a violação do disposto no n.º 3. 
 

Procedimento em caso de transferência do local de trabalho 
1 - O empregador deve comunicar a transferência ao trabalhador, por escrito, com oito ou 30 dias de antecedência, consoante esta 
seja temporária ou definitiva. 
2 - A comunicação deve ser fundamentada e indicar a duração previsível da transferência, mencionando, sendo caso disso, o acordo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 194.º 
 

Em relação à informação que circula na empresa referente à extinção da MAILTEC informamos que quanto ao 
reposicionamento dos atuais trabalhadores da empresa não existe neste momento informação oficial que nos 
garanta qual o futuro dos trabalhadores. 
 

Estamos a acompanhar a situação e assim que houver dados oficiais por parte da empresa informaremos os 
trabalhadores em primeira mão, sendo que tudo faremos para que não saiam prejudicados neste processo. 
 

NENHUM ASSOCIADO DEVE ASSINAR DOCUMENTOS SEM CONTACTAR PRIMEIRO O SINDETELCO. 
 

Lisboa, 16 de Janeiro de 2014                                                                      O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

                                                                                            COMUNICADO  04/SN/2015 


