
 

 

 
“Galinha gorda por pouco dinheiro” e “com papas e bolos se enganam os tolos”. Provérbios de que a 
ADM/CTT se socorreu quando inventou o prémio “europontos”. 
O SNTCT esclareceu os trabalhadores, avisou quais eram as intenções da ADM e o que poderia vir a 
acontecer. Infelizmente tínhamos razão. Muitos trabalhadores, acreditando na publicidade enganosa 
da ADM, esforçaram-se, acreditaram que o esforço seria recompensado. Agora sentem-se enganados. 
A recuperação da qualidade do serviço não se faz com medidas pontuais e duvidosas, nem se faz 
contra os trabalhadores, enganando-os. 
A cor dos olhos, o facto de não aceitarem de bom grado ordens ilegítimas, fazerem o trabalho como 
deve ser ou usarem o direito constitucional à greve,  foram factores que foram utilizados para excluir 
trabalhadores. FOI UM LOGRO. 
Foi um logro trabalhar para além da hora sem receber nada, efectuar dobras de giros sem receber 
nada, acreditar nos números que diariamente eram apregoados pelas chefias. FOI UMA TRAPAÇA DA 
ADM, fazer os trabalhadores acreditar que poderiam contar com mais aquele dinheiro. 
Mesmo os trabalhadores que receberam o “europontos” foram enganados, porque se o 
pagamento fosse efectuado como trabalho suplementar, teriam ganho muito mais. 
A ADM DOS CTT ENGANOU OS TRABALHADORES. 
Agora perante as reclamações crescentes dos trabalhadores, quando viram os recibos de vencimento, 
as chefias locais estão perante um dilema: Explicarem o que realmente se passou ou cumprir as 
ordens da DRH para assumirem elas as culpas. Venha o diabo e escolha. 
A qualidade do serviço só se recupera com trabalhadores satisfeitos, trabalhadores em número 
suficiente para efectuar o serviço, serviço efectuado por trabalhadores efectivos com formação. 
A qualidade do serviço só se recupera com uma ADM que deixe de gerir os CTT como se de uma 
empresa de vão de escada se tratasse. ESTA ADM NÃO CONSEGUE FAZER ISSO. 

A REVOLTA CRESCE NOS TRABALHADORES. 
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