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Há um ditado popular que diz: “pensam que se benzem e partem o nariz”. 
Após a derrota que tiveram o ano passado, tentaram estudar a lição, rodearam-se de técnicos externos 
aos CTT e delinearam a sua estratégia. 
Voltaram a fazer a denúncia formal do AE e apresentaram uma proposta completa de substituição, ou 
seja, jogaram com o Código do Trabalho e apostaram na caducidade do AE. 
Os Sindicatos ficaram preocupados e sentiram-se entre a espada (Código do Trabalho) e a parede 
(desaparecimento de muitos dos direitos dos trabalhadores). 
Alguns Sindicatos (?) começaram por ceder logo no início, outros mantêm-se “estoicamente” a 
negociar, certamente com boas intenções, mas provavelmente sem levar em conta uma boa parte da 
opinião dos seus associados. 
O SNTCT não abdica da defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores e não consente 
nem consentirá que sejam ou venham a ser prejudicados por alterações negociadas, em que 
apenas uma parte ganha com o negócio – a ADM. Claro que o SNTCT não está sozinho, com ele 
estão algumas outras organizações sindicais e, a maioria dos trabalhadores dos CTT. 
Estávamos dispostos a negociar seriamente, mas não estávamos dispostos a vender os 
direitos a troco de um prato de lentilhas, nem a comprar gato por lebre. 
A ADM/CTT jogou com o que tinha: desmobilização, desinformação e, sobretudo, com o dinheiro. Ao 
contrário do que pensam o dinheiro não é deles, é do accionista, dos CTT e dos trabalhadores. O 
dinheiro é para cumprir a obrigação que os CTT têm: Garantir, Manter e Melhorar a prestação do 
Serviço Público de Correio, com Qualidade, assegurando que ele se faça em todas as parcelas 
do território nacional. 
As negociações iniciaram-se em Abril de 2007, arrastam-se há quase 10 meses. A ADM está a contar 
ou com o “cansaço” do SNTCT e dos trabalhadores, ou com os prazos de negociação, conciliação e 
arbitragem. A “estratégia até nem era má”. 
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