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MARÇO 2020

Cartão Refeição
Imposição, NÃO!

Na carta, enviada para casa dos trabalhadores, com o assunto “Pagamento de subsídio de
refeição através de cartão refeição”, a Empresa tenta justificar a imposição deste cartão
argumentando com “um decréscimo de 47,8% dos resultados financeiros consolidados do
grupo CTT relativos ao primeiro trimestre 2020 face ao período homólogo”.
É manifesta a intenção de condicionar os trabalhadores a aceitarem como boa a opção pelo
cartão refeição. Sem nunca referir quanto poupa com a medida, tenta convencer os
trabalhadores da sua necessidade como forma de melhorar a situação económico-financeira
da empresa.
Só que basear a argumentação neste indicador, é, no mínimo, de uma enorme falta de rigor ou,
então, uma evidência do desconhecimento de como se deve aferir a situação económico-financeira
de uma empresa. Vindo dos órgãos superiores de gestão da empresa, é grave. Muito grave!
Reproduzimos o quadro de Resultados Consolidados, respeitantes ao 1º trimestre de 2020 e
realçamos os indicadores que, verdadeiramente, evidenciam a situação da empresa:
Rendimentos operacionais
Cresceram 3,0 M€, +1,7%.
Gastos operacionais
Cresceram 3,8 M€, +2,4%).
Resultado líquido (lucro)
Manteve-se nos 3,7 M€.
O invocados “resultados financeiros” tiveram,
de facto, um decréscimo de cerca 1,0 M€ (47,8%), mas nem de longe nem de perto servem
para ilustrar a real situação da empresa.
Importante é verificar que os Rendimentos
Operacionais aumentaram e o Resultado Líquido
(lucro) se manteve ao nível de 2019.
Nas páginas seguintes, transcrevemos o Parecer
enviado à Empresa*
* Enviámos o parecer para todos os membros da Comissão Executiva e DRH. O
presidente da CE não recebeu – bloqueou o endereço de email da CT que é do
domínio CTT. É favor não incomodar com coisas que aborrecem!

Urgente!
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Parecer sobre o Cartão refeição
Dos Fundamentos
A crise provocada na Covid-19 (é inegável),
teve/tem um impacto acentuado em diversas
vertentes da nossa vida colectiva – saúde,
social, familiar e económica.
Nenhuma destas vertentes pode/deve ser
encarada isoladamente das outras. Com contornos diferenciados, todas elas afectaram a
vida das pessoas em geral e, em particular,
dos trabalhadores.
Os trabalhadores, sujeitos, como qualquer
outro cidadão, a contraírem a Covid-19 e com
dificuldades acrescidas para cuidaram da
família, sofreram/sofrem as agruras do
desemprego, da redução de salários, da retirada de direitos, da sobrecarga de trabalho,
do teletrabalho desregrado, etc.
Nos CTT a situação não fugiu à regra:
- Desemprego forçado dos contratados a
termo;
- Prestadores de serviço com contrato
terminado;
- TRABALHADORES em teletrabalho,
entregues a si próprios e com duração
dos tempos de trabalho muito acima da
normal;
- TRABALHADORES a ter de trabalhar sem
a protecção devida e sem que a Empresa se preocupasse muito em cumprir
com as normas sanitárias, determinadas pelas autoridades de saúde, pondo
em risco a sua saúde e a própria vida;
- TRABALHADORES, sobretudo da Distribuição, sujeitos à sobrecarga de trabalho provocada pelo acréscimo de servi-
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ço – aumento para mais do dobro dos
EMS; correio apenas dividido ao Giro
em vez de sequenciado; redução do
número de trabalhadores por via da
rescisão de contratos a termo e de prestação de serviços e da necessidade de
muitos TRABALHADORES ficarem em
casa para tomar conta dos filhos ou em
isolamento profilático;
- TRABALHADORES compelidos a irem de
férias, desrespeitando todas as normas
legais aplicáveis, mesmo que, claramente, fizessem falta para assegurar o
serviço;
- Etc.
Esta medida, agora anunciada, de pagamento
do Subsídio de Refeição através de cartão refeição, é apresentada como sendo consequência de “um decréscimo de 47,8% dos resultados financeiros consolidados do grupo CTT
relativos ao primeiro trimestre 2020”.

“Resultados Financeiros”!?
Invocar este indicador, é uma forma pouco
séria de justificar a medida. É impensável que
os titulares de cargos de gestão superior da
empresa não saibam que “resultados financeiros” é apenas um dos indicadores da
demonstração de resultados e que não é com
base nele que se avalia a situação económicofinanceira da empresa!
Sério e rigoroso seria dizer que, no período
referido, os rendimentos operacionais tiveram
um acréscimo de 1,7% (+ 3 Milhões de Euros)
e que o Resultado Líquido foi de 3,670
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Milhões, ou seja, apenas -0,4% do que em
2019 (3,692 Milhões)!
Ao escamotear estes indicadores, pretende a
Empresa justificar o injustificável.
Estamos cientes das dificuldades que a
empresa tem de enfrentar. Porém a sua situação económico-financeira está longe de ser a
que tentam pintar.
Se a situação é menos boa, deve-se, isso
sim, ao pagamento de salários e prémios milionários aos titulares dos órgãos de gestão
tanto da CTT-Correios como do Banco-CTT e
ao esbanjamento de recursos, de onde
sobressaem: os 142 Milhões gastos com a
aquisição da 321 Crédito; a insistência na
operação em Espanha que tem sido um
autêntico sorvedouro de Milhões à “Casamãe”; os gastos com a retirada do postilhão
(cavalo) do símbolo da empresa; os milhões
gastos com consultoras a torto e a direito;
etc.
O Conselho de Administração, a Comissão
Executiva, a Direcção de Recursos Humanos
e a Direcção Financeira sabem de sobra que
NÃO PODEM adoptar “medidas legais mais
drásticas”, precisamente, porque não reúnem as condições para tal. Brandir essa ameaça é, mais uma vez, uma tentativa de intimidar os TRABALHADORES e tentar condicionálos na decisão de aceitação do cartão refeição.

por TRABALHADOR ao reduzir a base de incidência da TSU?
Porque não diz que o que cada trabalhador
deixa de descontar na TSU, na maior parte dos
casos, irá implicar uma redução maior no valor
da pensão de reforma?
Porque não é clara e rigorosa quando fala em
imposto e não diz que a redução varia conforme o escalão de liquidação do IRS pelo qual
cada trabalhador é abrangido?
Porque não diz que a redução da base de incidência do IRS significa a redução global dos
rendimentos que pode ter reflexos, por exemplo, no acesso ao crédito bancário ou na possibilidade de ser fiador de um filho para esse
efeito?
Esta seria a forma correcta de tentar sensibilizar os trabalhadores para a aceitação do cartão refeição: clareza e transparência em vez de
ameaça com medidas mais drásticas.
O caminho não é este.
Não é o da imposição. É o do diálogo.
Não é o da imposição. É o da negociação.
Não é o da imposição. É o do respeito pela contratação colectiva.
Não é o da imposição. É o do respeito pela
protecção de dados pessoais dos TRABALHADORES, que tem a obrigação de preservar e
não os divulgar a terceiros como fez com a
entidade bancária, emissora do dito cartão
refeição.

Das “vantagens”
do cartão refeição

Da utilização do cartão refeição

Também neste caso a Empresa não prima pela
clareza e transparência.
Porque não diz abertamente quanto ganha
com o pagamento do Subsídio de Refeição
desta forma? Porque não diz quanto poupa
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Há zonas do País onde não há essa facilidade
que anuncia de utilização do cartão e há muitas pequenas mercearias, casas de pasto e
restaurantes de pequena dimensão que não
aceitam essa forma de pagamento.
Se, como diz a Empresa, “o subsídio de refei-
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ção visa exclusivamente o pagamento de despesas de natureza alimentar”, também é verdade que a maior parte dos trabalhadores
não o podem fazer porque os horários não
permitem ou porque, no caso dos trabalhadores dos transportes e distribuição, não
têm locais onde tomar as refeições quanto
mais pagar com o cartão.

Nos casos em que ambos os membros de um
casal trabalham na empresa, a redução dos
recursos financeiros em espécie à sua disposição é ainda mais considerável, o que vai dificultar o cumprimento dos encargos familiares
e acentuar a dificuldade em gastar o saldo do
cartão da forma que a Empresa diz.

Parecer
Pelo exposto, instamos a Empresa a não optar pela imposição do cartão refeição. Outrossim recomendamos, vivamente, que a Empresa tente o acordo com as Organizações Sindicais através de negociações francas e transparentes e baseadas no respeito pelo direito à livre contratação colectiva e sem ameaças mais ou menos veladas.
A Empresa tem de respeitar o direito de os TRABALHADORES utilizarem como bem entenderem os valores recebidos da empresa, nos termos do seu contrato de trabalho e das
cláusulas de expressão pecuniária do Acordo de Empresa.
Nesse sentido, o cartão refeição nunca pode ser imposto.

Lisboa, 18 de maio de 2020
P' A Comissão de Trabalhadores
J. Augusto Pereira
José Romano
PS: Existindo o Banco-CTT, porque não é este o emissor do cartão refeição?
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