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Com o mandato expirado em Dezembro de 2004 e à espera de ser substituído, o Sr. Presidente do CA 
dos CTT e a sua Administração, estão a actuar como péssimos gestores e a deixar a Empresa CTT 
armadilhada para quem vier a seguir. É uma acção meramente política, própria de quem está 
desorientado e quer mostrar trabalho ao seus superiores na perspectiva de arranjar trabalho futuro. 
O Senhor Ministro das Comunicações – António Mexia - tem a obrigação de estar atento e de, 
em nome da verticalidade e honestidade, impedir o Sr. Presidente do CA dos CTT de exorbitar 
as suas actuais competências. 
Com efeito, o Sr. Presidente do CA dos CTT e a sua Administração tomaram já em Janeiro 
medidas de fundo para os próximos anos e estão a tentar tomar outras à pressa. Medidas 
estas injustificáveis e que põem em causa o futuro dos CTT e dos seus trabalhadores. 
 

ENVIAR OS TRABALHADORES PARA O SNS E ACABAR COM O IOS 
O ainda presidente dos CTT, está a tentar enviar todos os trabalhadores e beneficiários dos 
CTT para o Serviço Nacional de Saúde, acabando com o IOS. Levou com os pés do Ministério 
da Saúde mas continua a tentar. 
 

PARCERIAS E ALIENAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CORREIO 
Elaborou um projecto de alienar a responsabilidade dos CTT em 700 Estações e Postos de 
Correios e de formar parcerias em 500 outras Estações. Fracassou claramente os seus 
objectivos. Agora volta à carga e anuncia pomposamente novos projectos até 2006 (?). 
  

CRIAÇÃO DE UM BANCO COM O BANIF 
Destruiu o Banco Postal em que os CTT estavam em igualdade com a Caixa Geral de 
Depósitos, agora vem anunciar a constituição de um novo Banco, com o Banif (????), em que 
os CTT são minoritários. 
 

Os trabalhadores dos CTT têm também uma palavra a dizer. O seu futuro como 
trabalhadores está em causa. TODOS NÓS DEVEMOS MANIFESTAR A NOSSA 
INDIGNAÇÃO ATRAVÉS DOS MAIS VARIADOS MEIOS. VAMOS TODOS: 
 

��MANIFESTAR O NOSSO DESAGRADO NOS LOCAIS DE TRABALHO; 
��ENVIAR MAIL’S E CARTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS CTT; 
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