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A proposta agora apresentada pela ADM dos CTT em pouco difere da proposta inicial,
principalmente nos aspectos fundamentais.
A Comissão Negociadora da Empresa, arvorada em mediadora, afirmou que esta proposta
teve em conta as posições dos Sindicatos. NÃO É VERDADE. Embora com algumas
divergências, os Sindicatos estão em concordância nos malefícios da proposta da ADM
e NENHUM DELES está de acordo com a retirada dos direitos fundamentais.
A posição do SNTCT tem sido e é clara:
• Os direitos fundamentais dos trabalhadores são para manter;
• Os ordenados são para aumentar;
• Os horários são para manter ou reduzir e qualquer alteração não pode servir para
diminuir o rendimento dos trabalhadores;
• As funções apenas podem ser ajustadas e não adulteradas;
• As progressões/promoções têm que garantir que os trabalhadores que tenham a
assiduidade legal e cumpram as suas funções, progridam, sem terem que pedir
favores a ninguém ou estarem sujeitos à boa vontade de quem manda;
• A mobilidade dos trabalhadores não pode feita diariamente nem prejudicar a sua
vida familiar;
• A actividade dos representantes dos trabalhadores é um direito e tem que ter em
conta a especificidade dos CTT;
• A saúde é um direito de todos, novos e velhos, actuais e futuros;
• Nos CTT não pode haver trabalhadores de 1ª e de 2ª. Todos têm que ter os
mesmos direitos.

No seu último comunicado, a ADM diz coisas curiosas e falaciosas sobre a sua proposta.
A ADM diz: “Os vencimentos e subsídios mantêm-se”.
•
•
•
•

Pois. Então porque é os Carteiros e os TPG, por exemplo, passariam a ganhar de
entrada, MENOS 120 EUROS E 160 EUROS, respectivamente?
As alterações nos horários e nas regras de deslocação, levariam os trabalhadores a
PERDER uma parte significativa dos subsídios (nocturnos, pequeno almoço, horário
incómodo, transporte) e trabalho suplementar;
Os futuros trabalhadores não teriam direito a DIUTURNIDADES;
Actualmente TODOS os Carteiros têm direito a promoções automáticas até à letra “J” (915
euros), na proposta da ADM, apenas ALGUNS poderiam chegar aos 795 euros.

A ADM diz: “A segurança do emprego está garantida”.
•

Pois, estamos a ver que sim. Todos os dias vemos gente que não é dos CTT a entrar
pelos CDP´s dentro para arruar, dividir e distribuir o correio. Essas pessoas que
trabalham, não têm direitos, alguns não têm contratos de trabalho e recebem o dinheiro
num envelope fechado numa qualquer gasolineira ou café.

A ADM diz: “O acesso ao IOS está garantido”.
•

Pois. Já para não falar da diminuição das comparticipações, nas rescisões de convenções
e nos actos médicos não comparticipados, OS FUTUROS TRABALHADORES
DEIXARIAM DE TER DIREITO AO IOS, quando provavelmente mais precisariam dele,
após a reforma.

A ADM diz: “Nenhum dos actuais TPG fará serviço de distribuição”.
•

Pois. Nenhum dos actuais (também era melhor), mas os que entrassem agora, ESSES
PODERIAM IR FAZER DISTRIBUIÇÃO DE CORREIO.

A ADM diz: “O sistema de progressão profissional torna-se mais justo”.
•

Pois. Para poderem progredir das suas carreiras e na empresa, os trabalhadores teriam
que se submeter à “JUSTIÇA” DAS AVALIAÇÕES, e À “JUSTIÇA” DO MÉRITO.
PROGRESSÕES MAIS LENTAS. E haveria trabalhadores que NUNCA PASSARIAM NO
NÍVEL DE ENTRADA.

A ADM diz: “A proposta (de horários) pretende melhorar a prestação do trabalho, adaptar à
sazonalidade do tráfego e salvaguardar as aspirações dos trabalhadores”.
•
•

Pois. ATÉ 11 HORAS DIÁRIAS E 55 HORAS SEMANAIS. SEM REGRAS, com os
trabalhadores a poderem mudar de horário com 10 DIAS ANTECEDÊNCIA.
Deixava de ser pago TRABALHO SUPLEMENTAR, e nas compensações, DEIXARIAM
DE SER PAGOS TODOS OS SUBSÍDIOS, excepto o de refeição.

A ADM diz: “Propomos adaptar a mobilidade geográfica à realidade viária”.
•

Pois. MOBILIDADE MAIOR, QUASE DIÁRIA E APENAS COM O PAGAMENTO DO
ACRÉSCIMO DOS TRANSPORTES.
A ADM diz: “Adaptar o número de dirigentes sindicais com dispensa ao Código do trabalho.
•

Pois. Se estivéssemos na Auto Europa, ou na Opel da Azambuja, ainda se justificava, mas
nos CTT a realidade é outra. SÃO CERCA DE 1400 LOCAIS DE TRABALHO,
espalhados por todos os Concelhos e Distritos do Continente e Ilhas. A ADM apenas
quer reduzir a actividade sindical, para poder AMORDAÇAR OS TRABALHADORES e
retirar-lhes o PODER REIVINDICATIVO.

