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NEGOCIAÇÕES DO AE/CTT/2007

PONTO DA SITUAÇÃO
ADM/CTT MANTEM A RECUSA DE
NEGOCIAR MATÉRIA SALARIAL
Prosseguem as negociações com vista à revisão do AE/CTT. Desde a suspensão da greve
por parte do SNTCT, realizaram-se 2 sessões formais de negociação e 7 sessões informais.
Até ao dia 14 de Dezembro, estão agendadas mais 3 sessões (duas informais e uma formal).
Da primeira sessão formal já demos informações aos nossos associados, na segunda sessão,
realizada no dia 20 de Novembro, não houve nada de relevante, apenas o SNTCT reformulou
a sua proposta de matéria salarial, proposta esta já divulgada.
A ADM/CTT continua a recusar discutir ou reformular a sua proposta de matéria salarial,
apesar de o SNTCT reafirmar que é necessário e fundamental que o faça, posição esta
apoiada pela maioria dos Sindicatos. Não é compreensível que, após aplicar aumentos por
acto de gestão, a ADM continue a negociação, que é global, sem querer discutir matéria
salarial. É uma atitude prepotente e que pode levar a graves consequências. O SNTCT
tem demonstrado até ao momento uma inequívoca vontade negocial, apresentando e
alterando as suas propostas, dizendo o que aceita negociar, o que não aceita, quer nas
Carreiras quer no Clausulado. Cabe agora à ADM manifestar a sua vontade negocial,
através da alteração clara e inequívoca da sua atitude perante a matéria salarial. Disto
depende o andamento futuro das negociações.
Em relação às negociações informais, o SNTCT mantém a sua postura ao longo dos anos e o
que compromisso assumido por ambas as partes, ou seja, as questões abordadas não serão
objecto de divulgação, por se tratarem de questões abordadas sem formalidade. Tudo o que
for acordado ou todas as divergências, serão objecto de transcrição nas actas das sessões
formais. As matérias abordadas foram Carreiras e Clausulado.
O SNTCT e a sua Comissão Negociadora saberão zelar pelos direitos e interesses de
TODOS os trabalhadores e será através da discussão com estes, que serão
encontradas as soluções mais adequadas.

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SERÃO DEFENDIDOS

sntct – a força de continuarmos juntos

