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De:  SECRETARIADO NACIONAL do SNTCT Data: 14/7/2007 

Para:    Secções Regionais e Delegados Sindicais do SNTCT Hora:  

  Trabalhadores dos CTT Fax nº  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Os trabalhadores dos CTT, subscritores da CGA e seus familiares, incluindo os que já trocaram 
de cartão do SNS, estão desde Janeiro a ser vítimas de diversos problemas no acesso aos 
cuidados de saúde a que têm direito (utilização dos Centros de Saúde, comparticipação de 
medicamentos nas farmácias, marcação de consultas, meios auxilares de diagnóstico e outras 
comparticipações). por culpa exclusiva da ADM/CTT. 

Agora, numa carta datada de 7 de Março, a ADM/CTT ameaça os trabalhadores dizendo que se 
não trocarem de cartão, deixarão de ter comparticipação a 75% no valor dos medicamentos. 

Até agora o SNTCT tem aconselhado a não troca dos cartões do SNS. Face àquela ameaça, que 
irá prejudicar principalmente os aposentados e os que vivem no interior do País, e para que de 
imediato ninguém seja prejudicado monetariamente ou sofra perturbações quando menos delas 
necessita, o SNTCT, reafirmando todas as suas reservas e preocupações em relação a este 
processo, DEIXA DE DAR INDICAÇÃO AOS SEUS ASSOCIADOS EM PARTICULAR, E 
TRABALHADORES EM GERAL, SOBRE A NÃO TROCA DOS CARTÕES. 

AO RETIRAR A SUA INDICAÇÃO SOBRE A NÃO TROCA DOS CARTÕES, E 
PORQUE CONSIDERA ILÍCITA E PREJUDICIAL PARA OS TRABALHADORES, 
APOSENTADOS E SEUS FAMILIARES A FORMA COMO A ADM/CTT ESTÁ A 
TENTAR FAZER TÁBUA RASA DOS DIREITOS CONSIGNADOS, O SNTCT 
VAI INTERPÔR UMA ACÇÃO JUDICIAL CONTRA OS CTT, POR 
VIOLAÇÃO DO AE E DO REGULAMENTO DO IOS. 
 

                                                           
 

 

 

                                                                                   O Secretariado Nacional do SNTCT 

Telefone: 218428900  -  Fax: 218476828  -  Mail: sntct@sntct.pt  - Página: www.sntct.pt 
Alameda D. Afonso Henriques 41 r/c 1000-123 LISBOA 
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Apelamos a todos os trabalhadores que nos informem sobre todos os 
problemas com que sejam confrontados sobre esta matéria. 


