
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto que reproduzimos na 2ª página deste fax, era uma pretensa alteração das normas de 
registo de presenças que a ADM/CTT queria levar a efeito. 
De uma penada “matava dois coelhos”, controlava os trabalhadores da Distribuição como 
queria, e tentava enganar a Inspecção Geral do Trabalho, impedindo assim a aplicação de 
multas (coimas). O trabalho era efectuado como até aqui, mas o intervalo de descanso seria 
inserido no sistema como a ADM quisesse. Por exemplo: 

• Um trabalhador que entrasse às 06 horas, picava o ponto, depois saía para a 
distribuição às 09 horas, e voltava a picar o ponto. Às 14H30 ia prestar 
contas à EC e picava de novo o ponto às 14H48, quando saísse da EC. O 
“sistema” assumia o seguinte horário: 06H00 -11H00 / 12H00 – 14H48. 

O horário era contínuo, como até aqui, a empresa não o reconhecia como tal, mas para efeitos 
de fiscalização da Inspecção Geral do Trabalho, estava tudo “nos conformes”. 
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De:  DIRECÇÃO NACIONAL do SNTCT Data: 16/2/2008 

Para:     Dirigentes e Delegados Sindicais do SNTCT Hora:  

  Trabalhadores dos CDP´s e CDP/CAD Fax nº  
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De acordo com o art. 162° do Código do Trabalho, a Empresa deve manter um registo que permita apurar o número de horas 
de trabalho prestadas pelo trabalhador, com indicação da hora de início e de termo do trabalho  obrigatoriedade de registar 
todas as entradas e saídas do local de trabalho. Actualmente, e no que diz respeito aos trabalhadores que efectuam a 
distribuição de correio, não é possível efectuar-se aquele apuramento uma vez que, não regressando ao local de trabalho, os 
CRT não registam o início e o termo do intervalo de descanso. Assim e de forma a assegurar esta obrigatoriedade, a partir do 
dia 11-Fev-2008, o procedimento a adoptar em todos os CDP/CAD será o seguinte:  
‘1- CRT que regressão ao CDP/CAD no final do giro  
O trabalhador regista no pontógrafo:  
• a entrada do 1° período de trabalho  
• a saída para o giro, premindo a tecla ’Fl’  
• o regresso ao CDP/CAD, premindo a tecla 1”, se pontógrafo.UMV3 (cor cinzenta) ou tecla”F3” se pontógrafo TMIOO (cor 
bege) e à saída do 2° período de trabalho (saída do CDP/CAD. Quando o CRT regista o regresso ao CDP, premindo a tecla 
“1” ou “F3”, serão enviadas para o seu Mapa de Assiduidade, no Teleponto, as horas de início e de termo do intervalo de 
descanso (horário que está atribuído nesse dia ao CRT, no Teleponto - o horário deverá estar correctamente atribuído, caso 
contrário, as horas enviadas estarão incorrectas).  
2- CRT que entregam contas numa Loja com pontógrafo (não regressam ao CDP/CAD no final do giro)  
O trabalhador regista no pontógrafo:  
e a entrada do 10 período de trabalho  
• a saída para o giro, premindo a tecla ‘FI”  
• a entrada na Loja, premindo a tecla 1” se pontógrafo UMV3 (cor cinzenta) ou tecla”F3” se pontógrafo TM 100 (cor bege)  
• a saída do 2° período de trabalho(saída da Loja)  
Quando o CRT regista a entrada na Loja, premindo a tecla ou “F3”, serão enviadas para o seu Mapa de Assiduidade, no 
Teleponto, as horas de início e de terma do intervalo de descanso (horário que está atribuído nesse dia ao CRT’, no 
Teleponto - o horário deverá estar correctamente atribuído, caso contrário, as horas enviadas estarão incorrectas).  
3- CRT que não regressam ao CDP/CAD, ou a Loja c/ pontógrafo, no final do giro  
O trabalhador regista no pontógrafo:  
• a entrada do 1° período de trabalho -  
• a saída para o giro, premindo a tecia “FI”  
No dia seguinte, e de acordo com informação do trabalhador, a chefia regista no MAO, na opção “Folha de  Registo de fim do 
Giro”:  
• a hora de saída do 2° período de trabalho (fim do giro) referente ao dia anterior  
• imprime a folha de registo onde constam as horas inseridas pela chefia -a folha terá que ser assinada pelos trabalhadores, 
visada pela Chefia. assinada e arquivada (à semelhança do que já acontece com a folha de registo do trabalho. suplementar).  
Logo que a chefia insere o registo, serão enviadas para o Mapa de Assiduidade do trabalhador, no Teleponto, a hora de saída 
do 2° período de trabalho relativo ao dia anterior e as horas de início e de termo do intervalo de descanso (horário que está 
atribuído nesse dia ao CRT, no Teleponto - o horário deverá estar correctamente atribuído, caso contrário, as horas enviadas 
estarão incorrectas).  
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Considerando que as alterações propostas pretendem exclusivamente controlar as entradas e 
saídas dos trabalhadores das instalações, não controlando os tempos efectivos de trabalho 
(serviços internos e externos), e por esta via tentar fazer crer que o registo dos tempos efectivos 
de trabalho está a ser feito, quando na verdade não o está, Informamos que caso as medidas 
anunciadas sejam aplicadas, iremos solicitar junto da Inspecção de Trabalho que a mesma se 
pronuncie sobre esta questão e questionar se por via das alterações de procedimentos em 
análise, a Empresa dá cumprimento ao disposto no referido artigo. 
Consideramos que o problema de fundo se prende com a organização dos tempos de trabalho, 
que estão elaborados partindo do pressuposto de uma prestação ininterrupta de trabalho, só 
possível mediante a dispensa do intervalo de descanso ou da isenção de horário de trabalho. 
Este tema, sempre mereceu, e merece, da parte da Comissão de Trabalhadores uma total 
disponibilidade para o abordar, sem preconceitos e procurando a melhor solução para a empresa 
e para ao trabalhadores; Infelizmente não tem sido essa a postura das sucessivas administrações. 
 


