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 NOTA INFORMATIVA  
 

Aos Associados do STT na TVI 

 

Relativamente à última posição da TVI sobre a hipótese de transmissão de trabalhadores 

para a EMAV, somos a esclarecer o seguinte: 

 

1. São apresentadas aos trabalhadores envolvidos duas propostas concretas de acordo: 

a) a intitulada «Acordo de Cessão de Posição Contratual do Empregador», que implica a 

transmissão da TVI para a EMAV da posição de entidade empregadora no contrato de 

trabalho do trabalhador; 

b)  a intitulada «Aditamento ao Contrato de Trabalho» que se traduz numa situação de 

«Pluralidade de Empregadores», prevista no artº.101º. do Código do Trabalho, em que o 

trabalhador fica vinculado a ambas as empresas enquanto vigorar este acordo. 

2. Em qualquer destas situações é imprescindível haver acordo expresso do 

trabalhador, isto é, as empresas não podem impor unilateralmente nem uma nem outra 

das propostas. 

Uma proposta ou outra, terá de ser negociada e acordada, por escrito, com o 

trabalhador, se este estiver disponível para tal. 

3. No caso do trabalhador recusar essas propostas e se eventualmente a empresa vier 

posteriormente a adoptar a via da transmissão de unidade económica, conforme 

previsto no artº. 285º. e segs. do Código do Trabalho, como forma de transmissão dos 

contratos de trabalho de uma para outra empresa, informamos que nesse caso o artº. 

286º.A confere ao trabalhador o direito de oposição à transmissão da posição de 

empregador no seu contrato de trabalho, fundamentado nos termos desse preceito legal. 

Tal oposição do trabalhador obsta à transmissão da posição do empregador no seu 

contrato de trabalho, mantendo-se o vínculo ao transmitente (TVI) – nº.2 do referido 

artigo. 

O STT irá continuar a acompanhar o processo. Disponibilizamo-nos para reunir 

nas instalações da empresa (TVI) ou na sede do Sindicato com a presença de 

assessoria jurídica, caso os associados pretendam. 
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