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Perante a actual conjuntura político-social que Portugal atravessa, e as respectivas alterações da 
legislação laboral em vigor desde o passado dia 1 de Agosto, é notória uma grande preocupação 
dos trabalhadores com o seu futuro. 
O SNTCT, sendo o maior e mais representativo Sindicato nacional do sector dos comunicações e 
telecomunicações, e único sindicato de classe, está atento ao desenrolar da supracitada situação, 
tendo vindo a registar uma grande preocupação e incerteza nos trabalhadores da Chronopost 
quanto às condições laborais com que estão a ser confrontados. 
Desta forma, o SNTCT realizou reuniões em Faro e Leiria, onde os trabalhadores apresentaram 
as suas preocupações relativas à nova legislação laboral, nomeadamente redução dos dias de 
férias e feriados, alterações dos horários de trabalho e principalmente diminuição dos valores 
relativos ao pagamento do trabalho extraordinário (dado o peso que têm na renumeração mensal).  
Ouvidos os trabalhadores, o SNTCT reuniu no dia 23 de Abril com os representantes da empresa. 
Nesta reunião confrontámos a empresa com as legítimas preocupações dos trabalhadores sobre a 
redução do pagamento do trabalho extraordinário, dado o peso que tem na renumeração dos 
mesmos. 
Os responsáveis da Chronopost demonstraram alguma sensibilidade quanto a essa 
questão, afirmando que tinham todo o interesse em manter os seus trabalhadores 
motivados e empenhados na manutenção da empresa como líder de mercado no correio 
expresso a nível nacional. Comprometeram-se a voltar a reunir com o SNTCT, quando a 
nova legislação fosse aprovada (Agosto), para analisar com o SNTCT a melhor solução 
para que os trabalhadores não vissem a sua renumeração reduzida. 
 
Conforme o assumido, após a entrada em vigor da última alteração ao Código do Trabalho, os 
mesmos representantes da Chronopost reuniram com o SNTCT no dia 22 de Agosto. 
Ao invés do compromisso assumido na primeira reunião, a Chronopost aplicou a legislação 
(reduziu em 50% o pagamento do trabalho extraordinário), alegando a forte concorrência, o 
aumento do preço dos combustíveis e das portagens, aproveitando as medidas governamentais 
para aumentar os seus lucros em cerca de 300.000 euros/ano. Decidiu também que iria minimizar 
estas perdas, pagando o subsídio de refeição a cerca de 40 trabalhadores (?) que efectuam 
trabalho aos Sábados, independentemente das horas efectuadas. 
Os 300.000€/ano que a empresa poupa com esta medida, é dinheiro retirado do salário dos 
trabalhadores, nada tem a ver com a concorrência nem com o aumento dos custos. É fruto das 
alterações ao Código do Trabalho aprovadas na concertação social, com o apoio da UGT, 
com o intuito de favorecer os patrões. 
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O SNTCT irá analisar com os seus associados e restantes trabalhadores da Chronopost, as 
medidas a tomar face a este roubo. É de salientar que em média cada trabalhador vai perder 
mais de 130€ por mês.  

 

 

Já depois desta reunião, o Governo deu a conhecer que vai aumentar em 7% o desconto para a 
taxa social única (TSU), o que na prática, faz com que, por exemplo um trabalhador com um 
salário ilíquido de 750€/mês, receba menos cerca de 53€/mês e menos 735€/ano. 

É MAIS UM ROUBO A JUNTAR AO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. 	��	����	�
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• LUTAR NAS EMPRESAS 
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• MANIFESTAR-SE NAS RUAS 
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Visita a página do SNTCT em www.sntct.pt 
 


