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A ADM dos CTT, no seu comunicado nº 3, afirma não entender a posição do SNTCT no que 
diz respeito a este processo negocial. Manifesta igualmente uma abertura inusitada para o 
diálogo e conciliação. Por último e de forma descabida, diz que não estão em causa “o plano 
de e benefícios  de saúde”. 
Que bonita maneira de dizer que não querem negociar o aumento intercalar a Janeiro 
de 2007 e que os salários estariam dependentes da destruição dos direitos. 
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A ADM manifestou claramente a sua posição ao afirmar que “só depois de ver a mercadoria 
(redução de direitos), é que veria o preço (aumento salarial)”. É ESCLARECEDOR. 

A posição que o SNTCT tomou na segociação foi a de simplesmente propôr que se 
negociasse alternadamente matéria salarial e clausulado/carreias. A ADM não aceitou porque 
queria dar prioridade á destruição dos direitos e carreiras. 

Manifestamos mais uma vez a nossa disposição para negociar, mas nas nossas condições, 
ou seja, a revisão é global e assim sendo ambas as matérias estão em pé de igualdade. No 
entanto há uma matéria que é prévia – aumento intercalar – uma vez que ficou acordada a 
sua eventual negociação, no protocolo do AE do ano passado. 

Quanto ao regulamento do IOS e os direitos e benefícios de saúde, eles não estão em causa 
nesta negociação, não é preciso repeti-lo com medo da reacção dos trabalhadores, mas a 
ADM dos CTT não podia tê-los alterado unilateralmente como o fez no início deste ano. Mas 
isto é outra história, que será resolvida em Tribunal. 
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