
 

 

 

 
O SNTCT tem em curso uma campanha pela ocupação dos postos de trabalho vagos, com 
trabalhadores efectivos. A prestação do serviço postal universal e a qualidade do serviço 
prestado às populações e empresas, assim o exigem. 
A ADM/CTT, disse a semana passada que tem consciência que faltam trabalhadores e que 
em muitos CDP’s  as cargas de trabalho quase no limite. Afirmou que quer resolver os 
problemas, quer os pontuais, quer os estruturais. 
Na Distribuição, é precisamente nesta altura que a ADM/CTT resolveu contratar tarefeiros a 
empresas de trabalho temporário, através dos CTT Expresso, para ocupar postos de trabalho 
que são efectivos. Trabalhadores esses sem formação, conhecimentos e alguns deles 
imigrantes ilegais. Nunca é de mais relembrar que estão em casa centenas de trabalhadores 
que já foram contratados nos CTT, que já têm formação, experiência e com boas avaliações. 
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No tratamento, é também nesta altura que a ADM/CTT resolveu voltar a activar as instalações de 
Pinheiro de Fora (posteriormente passariam para lá a Mailtec, Campos Envelopagem e EAD). 
Comprou várias máquinas de divisão tratamento de correspondências (STAR e OCR), ao mesmo 
tempo que trabalhadores ligados à Mailtec estão em Cabo Ruivo a aprender a trabalhar nessas 
máquinas. O plano era simples: 

• As correspondências dos grandes clientes passariam a ser encaminhadas para 
lá, conferidas, tratadas, divididas e depois entregues aos Transportes Postais 
que as levariam directamente para a distribuição. Esse serviço seria feito por 
trabalhadores com contratos precários, sem direitos e com baixos salários, 
através de uma empresa do chamado grupo CTT; 

• Assim seriam eliminadas centenas de postos de trabalho nas Centrais de 
Correio, os trabalhadores teriam que ser transferidos para outros postos de 
trabalho, eventualmente a distribuição. 

• Perderiam os trabalhadores, os clientes e o serviço deixava de ser prestado pelos 
CTT e concessionado à Mailtec. 

 

Os CTT não são um laboratório para experiências empresariais e os trabalhadores  não são cobaias. 
A ADM/CTT não sabe em que buraco se está a meter, provavelmente por não terem a noção da 
realidade e por não darem ouvidos a quem devem. 
Mas o seu despertar vai ser amargo, uma vez mais. Os trabalhadores vão opor-se a tudo isto, depois 
alguém prestará contas sobre as verbas das máquinas agora adquiridas. 
Os trabalhadores são profissionais competentes e experientes. Trabalham nos CTT – Correios de 
Portugal, há muitos anos e trabalharão muitos anos mais. 
Os CTT são uma grande empresa, detentora da concessão do serviço universal. Têm uma rede de 
Estações em todo o país, deveriam efectuam distribuição diária de correio, e têm uma rede nacional de 
tratamento e transportes. 
Os CTT têm mais de 13.000 trabalhadores e ainda são precisos mais. 
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O SNTCT não está a afirmar que estas “ideias” da ADM/CTT são uma ilegalidade, ou que violam 
completamente o AE/CTT. Não é disso que se trata. O que estamos a dizer é que a ADM/CTT não 
tem projecto para esta Empresa e, com as suas experiências estão a pôr em risco centenas de 
postos de trabalho efectivos e a tentar pulverizar os CTT. É A VONTADE DELES CONTRA A 
NOSSA ! 
 

O SNTCT e os trabalhadores são mais fortes, mais coerentes, estamos preocupados 
com tudo isto, somos capazes de defender a empresa, os postos de trabalho efectivos 
e o serviço de qualidade. É nesta Empresa que continuaremos a trabalhar e é do nosso 
trabalho que sairão os nossos salário. 
Esta ADM/CTT não ! 
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