
 

 

 

GREVE GERAL 

CHRONOPOST – ALFENA/PORTO 

DIAS 29 e 30 de JULHO 
 

Os trabalhadores da Chronopost de Alfena confrontados com problemas laborais, nomeadamente o 
acréscimo de encargos com a transferência definitiva de local de trabalho, o IHT – Isenção de Horário 
de Trabalho e trabalho suplementar, os descontos efectuados à segurança social, a inclusão da média 
relativa às prestações complementares auferidas no pagamento dos subsídios de férias e natal, os 
descontos relativos a atrasos, a reorganização do ciclo produtivo e o mau ambiente sócio laboral 
existente no local de trabalho, estão em luta pela resolução das questões supracitadas. 

Apoiados pelo seu sindicato de classe, o SNTCT, este encetou junto da Chronopost, negociações que 
reponham os direitos dos trabalhadores. 

Dada a justiça das suas reivindicações, os mesmos marcaram formas de luta, nomeadamente a 
marcação de Greve Geral para os dias 20 e 21 de Maio. 

Pressionada, a empresa disponibilizou-se a reunir com o SNTCT, caso este retirasse o pré-aviso de 
Greve.  

Após auscultação dos trabalhadores, estes deram uma oportunidade à empresa, retirando o pré-aviso 
de Greve, permitindo a realização de uma reunião que se realizou no passado dia 25/05/2015, tendo a 
Chronopost assumido a resolução dos assuntos em questão com a celeridade devida… 

No entanto, a Chronopost até à presente data, nenhuma medida tomou! Como tal, após reunião entre 
os trabalhadores e o SNTCT, foi decretada Greve Geral para os próximos dia 29 e 30 de Julho, para 
os trabalhadores da Chronopost de Alfena. 

A empresa, em mais uma tentativa de adiamento deste conflito laboral, (enquanto o pau vai e vem 
folgam as costas), tentou novamente travar a luta dos trabalhadores com a marcação de mais uma 
reunião para o dia 17 de Julho. Os trabalhadores e o SNTCT já tinham visto “este filme”, era a 2ª 
tentativa da Chronopost para adiar a luta, sem resolver nenhum dos problemas dos trabalhadores. 
Assim os trabalhadores da Chronopost de Alfena (Porto), decidiram fazer uma greve geral nos dias 29 
e 30 de Julho. Como era de esperar a empresa utilizou o argumento da greve para desmarcar a 
reunião agendada para 17 de Julho. Isto prova que a Chronopost nunca teve intenção de aceitar as 
reivindicações dos trabalhadores e passou este tempo todo a empalear e a “laisser filer l'ivoire”, como 
dizem os franceses. 

Por todos estes motivos os trabalhadores decidiram manter a greve geral dos dias 29 e 30 de 
Julho. 

Tal como muitas outras empresas, a Chronopost, infelizmente, só resolve as coisas quando os 
trabalhadores lutam. 

Os trabalhadores irão até onde for preciso para, em unidade, alcançar os seus justos direitos. 
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