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O senhor presidente do CA dos CTT anunciou na comunicação social, desta vez após
comunicação interna, que os CTT apresentaram resultados positivos de 66,9 milhões de
euros, em 2006. Os CTT estão de boa saúde financeira, graças ao esforço dos seus
trabalhadores
Anunciou também que vai distribuir dividendos pelo accionista, ou seja, vai dar ao estado 17,5
milhões de euros.
É de realçar que estes resultados se devem em grande parte ao facto de os trabalhadores::
• Terem sido aumentados abaixo da taxa de inflação em 2006;
• Terem trabalhado muito mais durante os 5 meses de férias, dado que
praticamente não houve substituições para esse fim;
• Terem efectuado trabalho suplementar não pago nos últimos três meses do ano.

A ADM/CTT e ADP precipitaram-se ao enviar cartas aos Sindicatos a “informar” que não
estavam reunidas as condições para cumprir o acordado no protocolo anexo ao AE do ano
passado, ou seja, a possibilidade e negociar um aumento intercalar. Com estes resultados,
dificilmente a posição da Empresa será sustentável, uma vez que o Estado também vai
levar uma parte significativa.
Assim sendo, não há razão nenhuma para que os trabalhadores – quem contribuiu
decisivamente para estes resultados – não tenham também a sua quota parte, que aliás ficou
previsto no acordo do ano passado.
Os CTT estão de boa saúde financeira e económica, apesar dos erros grosseiros de gestão
da ADM.
O SNTCT vai ainda hoje enviar um ofício à ADM/CTT a solicitar uma reunião com carácter
urgente para analisar os valores a atribuir no aumento intercalar.
De igual modo, a proposta de revisão da matéria salarial, a entrar em vigor a 1 de Maio deste
ano, terá obviamente que ter em conta os resultados dos CTT em 2006, tanto mais que nos
últimos anos os aumentos na tabela salarial ficaram aquém da taxa de inflação que se veio a
verificar mais tarde.
Estão assim reunidas as condições para que se iniciem o mais rapidamente possivel as
negociações para a revisão da matéria salarial em 2007.
O SNTCT espera que a ADM/CTT tire as devidas ilações destes resultados e da forma como
foram alcançados
Não pode a ADM continuar a gerir contra os trabalhadores, mas sim com eles.

Visita o nosso site em

www.sntct.pt

