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� O SNTCT, o maior e mais representativo Sindicato no sector de Correio e Telecomunicações, sempre na defesa 

intransigente dos direitos dos jovens trabalhadores, apela à tua participação na grande manifestação que a 
Interjovem/CGTP-IN, realizará a 26 de Março. 

� Este é um sector onde se verifica um aumento exponencial de jovens trabalhadores (sobretudo nos «callcenters»), 
na sua grande maioria em situação contratual precária e com baixos salários, com todos os problemas que esta 
situação acarreta para a sua emancipação e na organização da sua vida pessoal e familiar. 

� Com o apoio deste governo, as grandes multinacionais e empresas da área dos correios e telecomunicações 
recorrem cada vez mais às empresas de trabalho temporário (capatazes das praças de jorna da actualidade), à 
subcontratação e há adjudicação de serviços a empreiteiros, ocupando postos de trabalho permanentes com 
trabalhadores com vinculos precários, diminuindo os seus custos sociais e aumentando os seus lucros 
exorbitantes. 

 

« A CADA POSTO DE TRABALHO PERMANENTE, UM VÍNCULO DE TRABALHO EFECTIVO » 
 
Nas empresas do nosso sector existe uma enorme ofensiva de ataque aos direitos dos trabalhadores, com maior 
incidência entre os mais jovens, de que são exemplo: 
• Despedimentos selvagens, ameaças e pressões nos locais de trabalho; 
• Ataque generalizado à Contratação Colectiva (onde existe) ou inexistência da mesma em muitas empresas; 
• Recurso aos baixos salários, com componentes variáveis indexadas à assiduidade e a outros critérios injustos e 

pouco transparentes; 
• Recurso abusivo ao trabalho temporário, ao trabalho suplementar, à subcontratação, aos recibos verdes; 
• Não cumprimento dos horários de trabalho; 
• Não pagamento do trabalho suplementar e extraordinário de acordo com a Lei; 
• Não atribuição dos dias de férias e feriados e respectivo pagamento conforme estabelecido na Lei; 
• Inexistência de carreiras que possibilitem a progressão profissional ou existência destas sem critérios 

estabelecidos e negociados; 
• Dificuldade de acesso a cuidados de saúde e uma Segurança Social que protege cada vez menos os trabalhadores; 
• Falta de formação adequada e não cumprimento das regras imperativas determinadas por Lei. 

 
Esta triste realidade traduz-se na redução do poder de compra, visto que os salários não têm acompanhado o aumento 

do custo de vida, e consequente degradação da qualidade de vida dos jovens trabalhadores. 
 

SINDICALIZA-TE NO SNTCT. SÓ UNIDOS E ORGANIZADOS, OS TRABALHADORES PODERÃO 
LUTAR PELA MELHORIA DAS SUAS CONDIÇÕES DE VIDA E PELOS SEUS DIREITOS, PODERÃO 

SER DEFENDIDOS E APOIADOS NESTA LUTA DÍFICIL E DESIGUAL CONTRA QUEM OS EXPLORA. 
 

Mostra o descontentamento social que revolta os jovens portugueses e participa na grandiosa 
Manifestação Nacional de Jovens Trabalhadores, levada a cabo pela ���������	
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Sindicaliza-te   
visita a nossa pagina em www.sntct.pt 

 
 
 
 

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELECOMUNIAÇÕES 
Alameda D. Afonso Henriques, 41- r/c – 1000-123 Lisboa * Tf: 218428900 – Fax: 218476828 – E-mail: sntct@sntct.pt 

sntct- a  força de continuamos juntos!  
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