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Teve lugar na Sede da Comissão de Trabalhadores a 
segunda reunião de ORT's com o objectivo de avaliar a 
situação despoletada pelo CA ao anunciar a retirada do 
direito às Obras Sociais aos aposentados, subscritores 
da CGA, e a sua consequente integração na ADSE.

Estiveram presentes: Comissão de Trabalhadores; 
SNTCT; SICOMP; SITIC; SINCOR; FENTCOP. 

Por dificuldades de agenda, não puderam estar pre-
sentes: SINDETELCO; SINTTAV.

Foram abordadas as seguintes questões:

1. Resumo das acções levadas a cabo desde a 
primeira reunião
a) Foi publicado pela CT um comunicado, apoia-

do por todos os Sindicatos;
b) Realizaram-se várias audiências das diversas 

ORT's com a Comissão Parlamentar de Orça-
mento Finanças e Administração Pública e 
com todos os Grupos Parlamentares;

c) Foi enviada carta circunstanciada com o histo-
rial das Obras Sociais para as Comissões Par-
lamentares de Orçamento e Finanças e de 
Economia e Obras Públicas e para todos os 
Grupos Parlamentares;

d) Foram elaboradas e enviadas cartas-tipo a 
cerca de 2000 aposentados para estes as 
encaminharem, depois de assinadas, para: 
Ministro da Economia; Ministra de Estado e 
das Finanças; Comissão Parlamentar de Orça-
mento, Finanças e Administração Pública; 
Provedor de Justiça (em forma de queixa).

2. Reunião da Comissão Consultiva do IOS (CC IOS)
(1)

Foi analisada a proposta de “recomendação” , 

apresentada pelo SNTCT e a ser discutida na reu-
nião da CC IOS no dia 06/01/2014, tendo havido 
consenso quantos aos respectivos termos.

3. Acções futuras
a) Foi decidido publicar o presente comunicado;
b) Foi incumbida a CT de propor uma data para 

fazer a entrega em mão ao Presidente da Repú-
blica e ao Primeiro-ministro de cartas manifes-
tando a oposição à intenção da Empresa de 
retirar aos aposentados, subscritores da CGA, 
o direito às Obras Sociais e transferi-los para a 
ADSE. A entrega será feita por uma delegação 
composta pelo maior número possível de diri-
gentes e delegados sindicais, membros da CT 
e Sub-CT's e, também, por aposentados e fami-
liares.
Desde logo, entre outras considerações, con-
sideramos que esta medida configura uma 
violação inadmissível do direito à contratação 
colectiva e uma restrição ao princípio da segu-
rança jurídica e da protecção da confiança.
Por outro lado, é de estranhar que, quando 
tanto se fala na necessidade de reduzir a des-
pesa pública, se vá agravar os custos com a 
ADSE, retirando esses encargos aos CTT que, 
por mera coincidência, agora são propriedade 
de privados…

c) Se e quando a administração dos CTT acordar 
com o Estado a consumação desta transferên-
cia, todas as ORT's agirão concertadamente 
seja pela via jurídica seja através de formas de 
luta envolvendo os trabalhadores, aposenta-
dos e respectivos familiares.

Ficou marcada nova reunião de ORT's para dia 04 de 
Fevereiro de 2014.

1 Esta “Recomendação”, que reproduzimos no verso do presente documento, viria a ser aprovada na reunião da Comissão 
Consultiva com os votos contra do representante da Empresa.

>>>>>>>



O presente comunicado tem, também, o apoio dos seguintes Sindicatos:

SNTCT; SINDTELCO; SICOMP; SINCOR; SITIC; FENTCOP; SINTTAV

RECOMENDAÇÃO
Considerando que:

1. O Conselho de Administração anunciou em comunicado do dia 15/10/2013 a intenção de deixar de 
assegurar os benefícios das Obras Sociais aos aposentados, abrangidos pela Caixa Geral de 
Aposentações (CGA);

2. O Regulamento das Obras Sociais, no seu artigo 4º, estabelece que «São beneficiários do I.O.S. os 
trabalhadores efectivos dos “CTT – Correios de Portugal, S.A.”, no activo, aposentados, pré-
reformados ou reformados.»;

3. Tanto os trabalhadores do activo como os aposentados, sejam estes da CGA ou do Regime Geral de 
Segurança Social, e respectivos familiares pagam uma quota, tal como estabelecido no referido 
Regulamento;

4. Este Regulamento foi negociado e acordado, livremente e de boa-fé, entre o Conselho de 
Administração e as Organizações Representativas dos Trabalhadores;

5. O Acordo de Empresa, que foi assinado em 22/03/2013, publicado no BTE nº 15 de 22/4/2013 e 
entrou em vigor em 07/05/2013, consigna que «Todos os benefícios que integram o esquema de 
Obras Sociais dos CTT obedecem ao previsto em regulamentação própria, não podendo ser alterados 
sem o acordo das partes.»

6.  Qualquer das partes subscritoras quer do Regulamento das Obras Sociais quer do Acordo de Empresa 
tem o dever de cumprir com as obrigações que decorrem destes instrumentos.

A Comissão Consultiva do IOS, reunida no dia 06 de Janeiro de 2014, recomenda ao Conselho de 
Administração que:

a) Se abstenha de tentar retirar aos aposentados, subscritores da CGA, o direito a serem beneficiários 
das Obras Sociais ou tomar quaisquer outras medidas que violem o Regulamento das Obras Sociais;

b) Se empenhe em honrar os princípios fundamentais das Obras Sociais, em especial, promovendo o 
aperfeiçoamento do respectivo regime e respeitando a «natureza vitalícia das prestações de saúde e 
de segurança social», tal como consignado no artigo 3º do Regulamento;

c) Quando pretender introduzir medidas que consubstanciem qualquer alteração ao Regulamento das 
Obras Sociais, cumpra com o que, livremente, acordou com as Organizações Representativas dos 
Trabalhadores, nomeadamente, promovendo a negociação prévia, franca e leal com estas.

Lisboa, 06/12/2013
(Aprovada com o voto contra do representante do IOS)

Não podemos perder de vista que o objectivo final da administração dos CTT é acabar com 
as Obras Sociais. Agora, pretendem atingir os aposentados, mas outros se seguirão até à 

liquidação final. Por isso,

DEFENDER AS OBRAS SOCIAIS
É UM IMPERATIVO DE TODOS

·Reunião da Comissão Consultiva do IOS


