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Realizou-se hoje, dia 1 de Fevereiro, mais uma sessão formal, deste já longo processo negocial, no
qual o ADM/CTT manifestou desde logo a intenção de fazer caducar o AE/CTT.
Nesta sessão, a ADM apresentou o que apelidou de 3ª proposta. Ora, o que hoje foi apresentado foi
a sua proposta inicial, ligeiramente retocada. Continuam a propor a polivalência de funções, a
mobilidade alargada, o fim das promoções automáticas, a flexibilidade de horários à sua
maneira, o fim do IOS para os novos trabalhadores quando se reformarem, o fim das
diuturnidades para os novos trabalhadores e a limitação drástica da actividade sindical.
O SNTCT vai analisar ao pormenor esta proposta até à próxima 5ª feira, dia 7, e no dia 8 de
Fevereiro, 6ª feira vai realizar-se uma sessão informal de negociações, na qual reformularemos a
nossa proposta e daremos resposta à agora retocada proposta da ADM.
Ainda na sessão de hoje o SNTCT reafirmou a necessidade resolver o impasse relativo aos
aumentos salariais de 2007 (a ADM aplicou por acto de gestão um aumento de 0%,1,4% e 1,5%,
quando a taxa de inflação homóloga foi de 2,1%). O SNTCT sugeriu que, a ADM efectuasse já,
por acto de gestão, um aumento de 0.7%, sem prejuízo de se acordar no final do processo
negocial um aumento superior, uma vez que se trata de um processo global.
Entretanto a ADM fez sair um comunicado sobre a reunião de hoje, no qual tenta “dourar a pílula”,
falando de “manutenção do IOS, segurança do emprego, carreiras que não mexem nos níveis
remuneratórios, sistema mais justo de progressão profissional, melhoria da prestação e dos horários
de trabalho e mobilidade geográfica condizente com a qualidade das auto-estradas”. Por fim, já no
final do comunicado, a ADM refere o exagero do número de representantes dos trabalhadores,
dispensados para a actividade sindical. Esqueceram-se de 3 coisas importantes, em relação a este
assunto:
• Existem, com autorização/imposição da ADM, dezenas de trabalhadores a ganhar o seu
ordenado e que estão dispensados de comparecer ao serviço;
• Existem muitos quadros, a maioria deles admitidos ainda durante o mandato da adm anterior,
que ganhando chorudos ordenados, estão a “encher pneus” e não justificam o seu ordenado;
• Por último mas mais importante, os CTT têm 14.000 trabalhadores e mais de 1400 locais de
trabalho do continente e ilhas, pelo que a actividade sindical dos representantes dos
trabalhadores não pode ser comparada com a das empresas que têm apenas 1 ou meia
dúzia de locais de trabalho.
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