
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia 2 de Março é dia de luta por reivindicações e objectivos dos trabalhadores dos CTT. 
Não se trata de uma greve de solidariedade com outros trabalhadores, trata-te da continuação da luta 
dos trabalhadores dos CTT pela defesa dos seus postos de trabalho, dos seus direitos, contra a 
política de esvaziamento e estagnação dos CTT. 
É uma luta contra a política despesista e divisionista da ADM/CTT que, através da atribuição de 
prémios selectivos, que apenas visam que os trabalhadores abdiquem do trabalho suplementar e dos 
direitos que têm no AE e na Lei. As centenas de milhares de euros gastos nos prémios, deveriam ser 
gastos em aumentos salariais, na admissão de mais trabalhadores e em envestimento, para a 
preparação dos CTT para a liberalização.  
É uma luta contra a mesquinhez da ADM/CTT, que quer passar a pagar os vencimentos a dia 25, para 
poupar uns trocos, prejudicando muitos trabalhadores e seus familiares. 
É uma luta pela manutenção dos postos de trabalho, que a ADM/CTT quer diminuir ao retirar o serviço 
para outras empresas e, ao recorrer a tarefeiros para efectuar o serviço. 
É uma luta contra a tentativa de destruição do Regulamento do IOS, através da complementaridade 
não negociada, que está claramente a causar prejuízos aos beneficiários. 
É uma luta pela regularização das relações institucionais e pelo diálogo como forma de resolver as 
diferenças e os conflitos. 
É uma luta contra a gestão que a ADM/CTT está a fazer - deteriorização do serviço postal universal, 
diminuição de receitas e não preparação consolidada dos CTT para a liberalização. 
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