
 
 
 

 

 

A RESPOSTA POSSÍVEL FACE À 

INTRANSIGÊNCIA DA EMPRESA
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO, após a última 

comunicação escrita aos trabalhadores da RHmais e o presente 

momento, realizou várias diligências no sentido de 

clarificar/resolver o problema criado com a aplicação da nova 

forma de pagamento do subsídio de alimentação aos 

trabalhadores da RHmais: 

 Solicitámos à empresa uma reunião para debater a questão relativa à aplicação do 
pagamento do subsídio de alimentação através de um cartão bancário: “Á la card”;  

 Solicitámos um parecer jurídico acerca desta modalidade de pagamento do subsídio de 
alimentação. 
 

Por parte da empresa, a resposta à referida reunião foi de que não havia motivo justificável 

para a realização da mesma, pois a empresa entende que esta medida é apenas um ato de 

gestão normal.  

Já o parecer jurídico solicitado, é frontalmente contra a forma de imposição desta medida de 

pagamento:  

“O subsídio de refeição deverá ser integrado no conceito de retribuição. A retribuição é um 

elemento constitutivo do vínculo laboral heterodeterminado e representa a contrapartida, 

quanto à entidade patronal, da disponibilidade e prestação da força de trabalho do 

trabalhador. Neste sentido o Ac.RL, de 4.12.1985, Rec. nº 683: Col .Jur., 1985, 5º-154, BMJ, 

359º-768, e BTE, 2ª série, nºs 10-11-12/87, pág. 1526 : “O subsídio de refeição é uma retribuição 

de natureza compensatória, pois visa compensar o trabalhador da despesa que teve de fazer 

por causa da prestação de trabalho. 
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Assim, desde logo por assumir uma condição compensatória, o subsídio de refeição tem como 

fundamento o de compensar o trabalhador pelas despesas feitas com a sua alimentação em 

virtude de se ver na contingência de, por trabalhar, fazer a sua refeição fora de casa, sendo 

certo que, nos termos do disposto no artigo 276.º do Código do Trabalho e salvo acordo em 

contrário, a retribuição é satisfeita em dinheiro. 

Posto isto, será forçoso concluir que a pretensão da empresa RHMAIS de imperativa e 

unilateralmente substituir a forma do pagamento do subsidio de alimentação, até agora pago 

em dinheiro, pela atribuição aos trabalhadores de um cartão de crédito/débito no qual 

pretende creditar o valor correspondente ao subsidio respetivo, é ilegal por a mesma se traduzir 

numa limitação ao direito dos trabalhadores e contrariar o disposto na supra disposição legal, 

não podendo, por esta via e em sua consequência, a entidade patronal obrigar os 

trabalhadores a aceitar o pagamento daquele subsidio por aquela forma, prejudicando aqueles 

no cumprimento da obrigação de retribuição, se essa não for a sua vontade expressamente 

manifestada em acordo.” 

Assim sendo, o SINDETELCO decidiu que irá apresentar duas Ações Judiciais contra a empresa RH 

mais, incidindo estas sobre dois fatos jurídicos relevantes:  

1. O Contrato Individual de Trabalho que existe entre a empresa e o trabalhador implica 

que, qualquer alteração neste contrato, terá que ser realizada por via de uma Adenda ao 

mesmo, facto que não se verificou nesta situação; 

2. Os trabalhadores, através desta nova forma de recebimento, são penalizados pela 

aplicação de Comissões e Taxas Bancárias associadas a esta modalidade através de cartão. 
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO apela a todos os trabalhadores que não se deixem 
intimidar pelas mais diversas formas de pressão que a empresa está a utilizar, pois as leis nesta 
questão estão do vosso lado. 
 

 

CONTINUAREMOS ATENTOS E IREMOS FAZER TUDO O QUE ESTIVER 
AO NOSSO ALCANCE, DANDO APOIO A TODOS OS TRABALHADORES, 
ATÉ QUE SE REPONHA A LEGALIDADE JURÍDICA NESTE IMBRÓGLIO 
CRIADO PELA RHmais. 
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