
Assunto: Procedimentos – Destacamentos

Exmos/as. Senhores/as,

Conforme acordado nas negociações do Acordo de Empresa, na cláusula 101.ª, o destacamento de trabalhadores é
definido nos termos estipulados em Regulamento Interno. Nesse sentido e no intuito de melhorar os procedimentos
do passado, a Direcção da ASSIFECO apresenta a seguinte proposta para ser incorporada no regulamento interno.

A nossa proposta é que os destacamentos deviam ser por:

a) Menor Antiguidade na Empresa;
b) Menor Antiguidade na Categoria;
c) Menor Idade do trabalhador.

1 - A Empresa deve promover no grupo dos trabalhadores com a mesma antiguidade ( mesmo curso ou
ano entrada na Empresa), uma rotação alterna nos destacamentos para evitar o sobrecarregamento de
destacamentos num só trabalhador, excepto se essa for a vontade dos mesmos.

2 - Os destacamentos devem seguir a rotação da escala, evitando assim a falta de repousa para os
trabalhadores e as constantes mudanças de horários de trabalho.

Exemplo: se um trabalhador estiver a trabalhar num turno 11:00h/20:00h, e for necessário no outro dia
destacar para um turno que não cumpre com o descanso obrigatário e obrigue a pagar falta de repouso,
deve ser destacado o trabalhador seguinte nas condições em que tal não aconteça.

3- Deve ser garantido nos destacamentos na medida do possível e sempre que possível, não mais que
uma variação de turnos de 1h a 3 horas, desde que não implique falta de repouso.

4- O duplo destacamento deve ser evitado, excepto se o tempo de ausência do trabalhador do seu local
de trabalho ( horas de viagem mais horário de trabalho for superior a 10 horas no total do computo diário).

Aguardamos a vossa resposta com maior brevidade possível.
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