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Desde o dia 24 de Maio, quase com dois meses de atraso, que se arrastam as negociações
para a revisão do AE/CTT e da Matéria Salarial.
A ADM/CTT recusou negociar um aumento intercalar, como estava previsto no protocolo
do ano passado, apesar de os CTT terem tido 66 milhões de euros de lucro em 2006.
Como proposta, apresentou novamente a destruição das Carreiras, a Flexibilidade de
horários, a Polivalência de funções, a Desarticulação da actividade sindical, a
Mobilidade geográfica e fez corte e costura, para tentar aplicar grande parte do Código
do Trabalho aos trabalhadores dos CTT.
A posição do SNTCT foi clara:
•

Aumento intercalar para repôr o poder de compra e honrar os compromissos
assumidos em 2006;

•

Aumento em 2007 que reflita os “maiores lucros de sempre”;

•

Manutenção dos direitos fundamentais e do sistema de Carreiras;

•

Disponibilidade para negociar alterações que permitam uma adequação à actual
realidade do sector das comunicações.

Desde o dia 24 de Maio, quase um mês depois, o que se alterou?
Posição inicial da ADM/CTT
•
MATÉRIA SALARIAL

Recusa de negociar o aumento
intercalar
1,2%
de
aumento
para
os
vencimentos até 806,60 euros e 1%
de aumento para os vencimentos
superiores a 806,60
Aplicação da tabela a partir de 1 de
Maio de 2007

•

•

1% de aumento nalguns subsídos

•

•

destruição das Carreiras,
Flexibilidade de horários,
Polivalência de funções,
Desarticulação da actividade
sindical, Mobilidade geográfica e
tentativa de aplicar grande parte do
Código do Trabalho aos
trabalhadores dos CTT

•

Destruição do actual sistema de
carreiras
Acabar com os Carteiros

•

Fim das promoções automáticas

•
•

•

•

CLAUSULADO

CARREIRAS

Posição ACTUAL da ADM/CTT

•

•
•

Apenas 5 grupos profissionais e 8
níveis de qualificação

•

•

Recusa de negociar o aumento
intercalar
1,2% de aumento para os
vencimentos até 806,60 euros e 1%
de aumento para os vencimentos
superiores a 806,60 euros
Aplicação da tabela a partir de 1 de
Abril de 2007
1% de aumento nalguns subsídos

Analisadas 26 cláusulas, a ADM/CTT
mantém todas as propostas:
• destruição das Carreiras,
Flexibilidade de horários,
Polivalência de funções,
Desarticulação da actividade
sindical, Mobilidade geográfica e
tentativa de aplicar grande parte
do Código do Trabalho aos
trabalhadores dos CTT

•

Destruição do actual sistema de
carreiras
Acabar com os Carteiros
Fim das promoções automáticas
Apenas 5 grupos profissionais e 8
níveis de qualificação

Face à recusa da ADM/CTT em negociar o aumento intercalar, o SNTCT alterou a sua
proposta da seguinte forma:
Posição inicial

Posição ACTUAL

Aumento intercalar

0,9 % de aumento desde 1 de Janeiro

Tabela Salarial

5,5% de aumento desde 1 de Maio

5,76% de aumento desde 1 de Maio

Aumento mínimo

45 euros

45 euros

Cáusulas de expressão
pecuniária e subsídios

5,5% de aumento

5,76% de aumento desde 1 de Maio

Clausulado

Manutenção dos direitos fundamentais. Negociação de alterações que
permitam uma adequação à actual realidade do sector das
comunicações

Carreiras

Manutenção das promoções automáticas. Ajustamentos nas funções
dos diversos grupos profissionais

