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A poderosa máquina de propaganda que a ADM/CTT utilizou, a cobertura unilateral dada por 
vários órgãos de comunicação social e a preciosa ajuda de pelo menos uma agência de 
comunicação social (o Sr. Presidente dos CTT sabe do que estamos a falar), não evitou o que o 
SNTCT sabia já sabia: AS PROPOSTAS DA ADM NÃO SÃO ACEITES PELOS 
TRABALHADORES. 
Não valeu de nada prometerem mais prémios e mais cargos de chefia. Não valeu a pena 
ameaçar os trabalhadores com transferências e alterações de horários. Não valeu a pena 
ameaçar com a entrega dos serviços a terceiros. Não valeu a pena tentar impedir o exercício 
da actividade sindical e a entrada dos dirigentes nos locais de trabalho. 
A GRANDE MAIORIA DOS TRABALHADORES DOS CTT QUEREM MANTER OS SEUS 
DIREITOS e apenas estão dispostos a alterar o que manifestamente estiver desajustado, para 
ambos os lados. A MAIORIA DOS TRABALHADORES DOS CTT DEMONSTROU NO DIA 
25 DE FEVEREIRO QUE ESTÃO DISPOSTOS A DEFENDER OS SEUS DIREITOS. As 
percentagens de adesão por distrito/região, estão no verso deste comunicado 
A ADM dos CTT mostra sinais claros de desorientação. A Comissão Negociadora dos CTT 
não tem autonomia nem orientações precisas, ou se as tem, algo vai mal na maneira como as 
utiliza. ESTÃO AMBOS SEM RUMO. 
Ganha que está esta primeira batalha, os trabalhadores aguardam que a ADM repense as 
suas propostas, no sentido de serem negociáveis pelo SNTCT. Caso contrário, mais 
batalhas virão. 
 

Ontem, dia 27 de Fevereiro, após solicitação do SNTCT, realizou-se mais uma reunião 
informal de negociações. Infelizmente nada de concreto foi analisado. 
A posição do SNTCT, já dada a conhecer aos trabalhadores, continua a ser clara: 

• Propusemos um calendário de continuação das negociações formais e informais; 
• Propusemos que das reuniões informais sejam feitas actas ou resumos, aceites 

por ambas as partes; 
• Propusemos que se discuta matéria salarial, dado que estamos quase em Março 

de 2008 e os aumentos de 2007 ainda não foram acordados. 
O SNTCT continua à espera de resposta por parte da ADM. Os objectivos do SNTCT estão 
definidos, bem como a estratégia para os alcançar. A “bola” está do lado da ADM/CTT. 
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Visita a nossa página em ������ ! �"  

� ��#$�������	��������	����%����#$�������	��������	����%����#$�������	��������	����%����#$�������	��������	����%������ &�	#�%���������&�	#�%���������&�	#�%���������&�	#�%���������

�������'��	����������'��	����������'��	����������'��	�������

ALENTEJO 49,50% 

ALGARVE 74,40% 

BEIRA INTERIOR 58,70% 

BEIRA LITORAL 64,50% 

LISBOA ORIENTAL E OCIDENTAL 72,28% 

MINHO 51,10% 

OESTE E RIBATEJO 78,10% 

PORTO 56,39% 

SETÚBAL 60,10% 

TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 29,90% 

MADEIRA 72,30% 

AÇORES 1 26,56% 

AÇORES 2 48,60% 

TOTAL DE TRABALHADORES EM GREVE 70,10% 


