
 

 

 

TRABALHADORES DA CHRONOPOST 

SALÁRIOS REAIS CAÍRAM QUASE 20% 
 

É URGENTE LUTAR CONTRA ESTA POLÍTICA  
  

MANIFESTAÇÃO NACIONAL 

DOS TRABALHADORES DAS COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 

DIA 9 DE MARÇO ÀS 14H30 

EM LISBOA – LARGO CAMÕES 
 

Os trabalhadores da Chronopost viram os seus salários reais diminuírem cerca de 20%! 

A Chronopost decidiu aproveitar as alterações ao Código do Trabalho impostas pelo Governo, para 
aplicar esta medida aos seus trabalhadores, ignorando o compromisso assumido de que discutiria com 
o SNTCT a melhor solução para que os trabalhadores não vissem a sua renumeração reduzida. 

Perante o descontentamento dos trabalhadores, a Chronopost decidiu mais uma vez à revelia dos 
legítimos representantes dos trabalhadores, apresentar um conjunto de formas de compensação pelas 
perdas de rendimento, medidas estas que passam pelo pagamento do subsídio de refeição através de 
cartão bancário, pela adesão à isenção de horário de trabalho paga em senhas de combustíveis (que 
apenas servem para a compra do mesmo) e atribuição de prémios trimestrais a apenas cerca de 20% 
dos condutores! 

Tais medidas apenas se destinam a obrigar os trabalhadores (mesmo os que não caíram no engodo) a 
trabalhar mais horas à borla, ficando o alerta que os cartões de refeição não são dinheiro vivo e como 
tal não servem para muitos tipos de pagamentos e que as senhas de combustível não contam para 
processamentos relativos a baixas, acidentes de trabalho, reformas, etc… 

Aumenta exponencialmente a contestação da população em relação ao actual Governo! 

O Governo, recorrendo à manipulação e intrujice, prepara o assalto às funções sociais do Estado, 
visando transformar em negócio, direitos elementares de milhões de cidadãos à segurança social, 
educação e à saúde. 

A educação, a saúde e a segurança social não podem ser discutidas numa base de contabilidade feita 
à medida. As funções sociais do Estado têm o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de 
vida, com a dignidade e possibilidade de desenvolvimento pessoal e com a promoção da igualdade 
entre os cidadãos. São uma garantia constitucional para toda a sociedade, um investimento no 
presente tendo em vista o futuro. Cabe aos trabalhadores, aos pensionistas, a todos os 
democratas, à população em geral, travar esta tentativa de ajuste de contas com as conquistas 
conseguidas em 25 de Abril. 

Toda esta situação é insustentável e vai obrigar os trabalhadores a adotar todas as formas de luta 
possíveis para defender os seus direitos, salários e postos de trabalho. 

É PRECISO EFETUAR UMA GRANDE MANIFESTAÇÃO 

TODOS A LISBOA NO DIA 9 DE MARÇO 
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