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De:  DIRECÇÃO NACIONAL do SNTCT Data: 23/8/2007 

Para:     Secções Regionais e Delegados Sindicais do SNTCT Hora:  

  Trabalhadores dos CTT Faxe nº  
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Após aplicar aumentos salariais miseráveis por acto de gestão, sem o acordo de nenhum 
Sindicato, fazendo tábua rasa do protocolo negocial e mostrando uma vez mais que está a 
negociar de má-fé, realizou-se ontem mais uma sessão de negociações. 

Esperava o SNTCT que a ADM/CTT pelo menos fosse coerente com a medida que tomou e os 
argumentos que utilizou em relação aos aumentos salariais - preocupação com os trabalhadores e 
seus familiares. Assim, propusemos que se negociassem os aumentos salariais de 2007 de 
forma a chegar a acordo e depois partir para a negociação das restantes matérias. A resposta 
da Comissão Negociadora da Empresa foi a seguinte: “A decisão está tomada, o CA decidiu, agora 
vamos falar de Clausulado”, de seguida debitaram algumas palavras sobre algumas cláusulas que 
certamente ficarão em acta da reunião. 

Desta forma está a clara a intenção da ADM/CTT: 
• Impor aumentos de miséria por acto de gestão, sem negociar com ninguém; 
• Tentar obrigar os trabalhadores a aceitar a perda dos seus direitos; 
• Acabar com as carreiras, acabar com as promoções por antiguidade, e passar a 

promover os trabalhadores, quando “lhes der na telha” e pela “cor dos olhos”. 

As posições do SNTCT são firmes e claras: 

• Uma vez que a ADM aplicou aumentos unilateralmente sem negociar com ninguém, 
queremos concluir a negociação da matéria salarial para que os trabalhadores tenham 
aumentos justos e negociados; 

• Estamos dispostos a negociar alterações ao clausulado, nomeadamente em matérias 
relacionadas com horários, transferências/deslocações, funções profissionais, sem 
pôr em causa os direitos fundamentais dos trabalhadores, nem as suas perspectivas 
de progressão. 

Na próxima reunião vai a realizar no dia 29 de Agosto. 
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