
Na tentativa de desinformar os trabalhadores erraram na pontaria 
 

ADM/CTT 
CONFIRMA NO SEU COMUNICADO 

4/2008 TUDO AQUILO QUE O SNTCT 
TEM VINDO A AFIRMAR 

PROPOSTAS DA EMPRESA SÃO INACEITÁVEIS PARA O 
FUTURO DOS TRABALHADORES E DA EMPRESA 

 
 

GREVE NÃO SERÁ DESCONVOCADA! 
 

 

Palavras para quê? Bem que a ADM/CTT tentou esconder os seus propósitos mas faltou-lhe a 
habilidade para isso. E para além do mais mente quanto à “indisponibilidade” do 
SNTCT para reuniões de negociação. 
 

Não retiramos nem uma vírgula àquilo que temos vindo a afirmar nos locais de trabalho quanto 
à gravidade da proposta da Empresa no que respeita a Progressão de Carreiras, 
Adaptabilidade Horários, Mobilidade Geográfica, Diuturnidades, Polivalência 
de Funções e IOS. 
 

CRÉDITOS SINDICAIS NÃO SÃO, NEM NUNCA FORAM A QUESTÃO 
CENTRAL DAS NEGOCIAÇÕES. A QUESTÃO CENTRAL DA NEGOCIAÇÃO É 

A NÃO ACEITAÇÃO PELO SNTCT DA DESREGULAMENTAÇÃO DO 
TRABALHO E RELAÇÕES LABORAIS NOS CTT. 

 

O SNTCT PUGNA PELO RESPEITO PELOS TRABALHADORES, SEJAM ELES 
SINDICALISTAS OU NÃO. 
 

ESQUECEU A ADM/CTT QUE ANTES DE SERMOS SINDICALISTAS SOMOS TAMBÉM 
TRABALHADORES DA EMPRESA? 
 

Quanto à questão dos Créditos Sindicais só podemos lamentar a forma falaciosa como a 
ADM/CTT tenta transformar esta questão na questão central do processo. 
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���������	�������
	

���	�����
������	���	

��������	�	��
�������������	
���	

De:  DIRECÇÃO NACIONAL do SNTCT Data: 22-02-2008 

Para:     Secções Regionais do SNTCT Hora:  

  Delegados Sindicais SNTCT e Trabalhadores CTT Fax nº  

 

Página 1 



E também que, pela primeira vez desde a assinatura do ACT-CTT em 1981, uma ADM/CTT 
tenha descido tão baixo na ânsia de pôr os trabalhadores contra o SNTCT. 
 

Sai-lhes o “tiro pela culatra”: as centenas senão milhares de trabalhadores que 
anualmente são vítimas de incorrecção, desrespeito pelos seus direitos estabelecidos 
quer no AE quer na Lei e muitas vezes de atitudes grosseiras por parte da gestão da 
empresa percebem claramente o que a ADM/CTT pretende. 
 

Até porque, quando olham para o lado e vêm quadros emprateleirados a receberem os 
seus salários sem funções para desempenharem e logo sem poderem produzir, colegas 
em casa com dispensa de assiduidade e outras situações similares, os trabalhadores CTT 
percebem claramente que o problema com os Sindicalistas do SNTCT não é o seu custo 
mas a sua actividade. 
 

Se o SNTCT não existisse ou fosse reduzido na sua actividade era uma 
maravilha, verdade Srs. Administradores dos CTT? Se hoje, com o SNTCT 
atento e a combater a vossas tropelias sobre os trabalhadores a realidade é 
negra, se o SNTCT não existisse era um descanso, n’é?  
 

Quanto à alegada indisponibilidade do 
SNTCT para negociar, haja decência! 

 

Quando na última reunião informal de negociações a Comissão Negociadora da 
Empresa se despede com um “depois daremos notícias” e até hoje nada disse, o 
SNTCT é culpado de quê? Quando desde então a Comissão Negociadora da Empresa 
tem vindo a reunir com uma ORT minoritária tentando levá-la a aceitar as suas 
propostas, que nome se dá a essa atitude? 
 

Quando só depois de uma comunicação do SNTCT a propor a retoma das negociações, 
incluindo o dia 27 de Fevereiro, é que a Empresa de dignou contactar o SNTCT e a gora 
vem a ADM/CTT afirmar que “… convidou o SNTCT a regressar às negociações…” que 
nome se dá a essa inverdade? Não há limites? Vale tudo? 
 

Por último duas afirmações em resposta ao último parágrafo do comunicado 
da ADM/CTT: 
 

• Nem gestores de alta craveira que passaram pelos CTT ao longo dos 
últimos 34 anos, divergentes das nossas posições mas capazes, foram 
capazes de nos fazer “refugiar” fosse no que fosse! 

 
• Agradecemos as “boas-vindas” mas, como bem sabe a ADM/CTT, as 

boas vindas dão-se a quem chega e às visitas. No AE/CTT o SNTCT não 
é visita nem está de chegada, é parte integrante dele desde o seu 
primeiro minuto de vida. Tamos conversados ou é necessário 
“expilicar” melhor? 
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