
�

�

11/2007 
   25 Jun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É inadmissível que a ADM/CTT tenha contratado, não sabemos a que preço (ou sem terem visto antes a 
mercadoria), negociadores externos aos CTT para negociar a revisão de 2007 do AE/CTT. Estas 
pessoas olham para os CTT como se de uma qualquer empresa se tratasse e vêm os trabalhadores 
como números. Olham para o AE/CTT como um boi olha para um palácio e dizem, credo, isto não tem 
nada a ver com o Código do Trabalho. 
Juntou-se a fome com a vontade de comer. A ADM quer destruir o AE/CTT porque é antiquado, 
tem direitos a mais e, quer deixar para os seus descendentes um AE de 3ª geração. Os 
negociadores não são capazes ou ainda não foram ensinados de forma a partir da realidade 
AE/CTT e, ao invés, querem partir da realidade Código do Trabalho. 

OS TRABALHADORES, PORQUE TRABALHAM E CONTRIBUEM DECISIVAMENTE PARA O 
ÊXITO DA EMPRESA E PARA OS SEUS RESULTADOS, SABEM O QUE QUEREM: 

• Manter os seus direitos no essencial; 
• Serem reconhecidos pelas suas capacidades profissionais; 
• Terem acesso à evolução profissional; 
• Terem salários que se coadunem com as suas qualificações e com o aumento do 

custo de vida; 
• Terem qualidade nas condições de trabalho; 
• Terem regalias sociais. 

OS TRABALHADORES SABEM O QUE OS ESPERA: 

• Um período em que têm que estar atentos e mobilizados; 
• Um período de luta contra as intenções declaradas ou escondidas da ADM/CTT; 
• Um período em que têm que saber separar o trigo do joio, dadas as ajudas que 

alguns querem dar à ADM/CTT. 
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O SNTCT, sabendo do que os trabalhadores querem, alterou algumas das suas propostas da seguinte 
forma, até à cláusula 26ª que é onde se encontra a discussão: 

Cláusula 1ª 

“O AE/CTT abrangerá os trabalhadores, quer dos CTT, quer das empresas do grupo CTT”. 

Cláusula 2ª 

Ponto 4 – “O presente Acordo manter-se-á até ser substituído por outro” 

Cláusula 3ª 

Aceitámos a proposta da empresa, por no essencial não ser prejudicial. 

Cláusula 8ª 

Ponto 5 – “enviar o mapa mensal, com a antecedência de 15 dias, no caso de dispensas 
acumulas” 

Ponto 8 – Eliminar o ponto todo. 

Ponto 9 – “o qual não afecta qualquer tipo de retribuição” 

Cláusula 10ª 

“Cada delegado sindical terá um crédito de 10H48 por mês para actividade sindical” 

“O número de delegados sindicais é o que consta da Lei” 

“Sempre que pretendam utilizar o crédito de horas, os delegados deverão avisar com a 
antecedência de 1 dia, salvo se o crédito tiver que ser utilizado para actividade imediata no 
local de trabalho” 

Cláusula 12ª 

“As quais contam para todos os feitos, como tempo de serviço efectivo, não podendo de nenhum 
modo ser prejudicados,...” 

Cláusula 13ª 

Alínea g) 

“Retirar delegações” 

Cláusula 14ª - Alínea nova 

“É proibido à empresa estabelecer acordos com outras empresas no sentido de 
reciprocamente, substituir trabalhadores que ocupem postos de trabalho permanentes” 

Cláusula 15ª 

“Aceitámos a proposta da empresa” 

Cláusula 20ª 

“Tanto os trabalhadores como o Conselho de Administração estão sujeitos ao poder disciplinar”  
 

E uma vez que a ADM/CTT diz as promoções automáticas não se justificam uma vez que a 
antiguidade já é paga através das diuturnidades, o SNTCT apresentou a seguinte proposta: 

• Diuturnidades – 75 euros 
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