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MATÉRIA SALARIAL CTT 2016
1ª REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO
CTT NÃO ALTERAM A SUA POSIÇÃO
Realizou-se na passada quinta-feira a 1ª reunião de conciliação do processo de revisão da matéria
salarial dos CTT para 2016. Durante a reunião o SNTCT manifestou a sua discordância quer em
relação aos aumentos salariais quer em relação à disparidade de verbas para aumentos e verbas
para prémios. O SNTCT afirmou ainda que a saída para este impasse poderia passar pela atribuição
de uma verba a todos os trabalhadores. Os CTT mantiveram a sua posição, tendo o conciliador
marcado uma nova reunião para o dia 25 de Maio.
Como é sabido o SNTCT não deu acordo à revisão da matéria salarial de 2016. As razões foram já
sobejamente explicadas: aumentos insuficientes; não há reposição do poder de compra; os CTT têm
milhões de euros de lucros que dividem principescamente pelos accionistas e pelos administradores,
ao passo que para os trabalhadores sobram apenas migalhas (33 cêntimos por dia/10 euros mês).
No plano sindical o SNTCT levou a cabo sessões de esclarecimento, plenários e uma greve geral.
No plano institucional e judicial o SNTCT fez uma participação à Comissão Nacional de Protecção de
Dados, porque os CTT utilizaram abusivamente a base dados dos associados do SNTCT para lhes
enviarem as minutas; fez o pedido de conciliação à DGERT; elaborou uma participação à ACT por
discriminação salarial; intentou uma providência cautelar baseada na violação do princípio das
normas legais e constitucionais (diferenciação salarial), providência essa que foi recusada; na semana
passada entregámos o recurso da decisão da providência cautelar. Estamos certos que temos
razão e que a decisão que tomámos está correcta.
Apesar de acreditarmos que a acção em Tribunal nos vai ser favorável e que a defesa da contratação
colectiva se impõe quer neste processo, quer em processo futuros, os dirigentes nacionais do SNTCT
declararam na Assembleia Geral do SNTCT realizada no passado sábado, o seu repúdio perante a
atitude dos CTT e das outras partes, quer na imposição e aceitação de condições desfavoráveis para
os trabalhadores, quer na tentativa de subverter a contratação colectiva, quer na vergonha do
processo das declarações. Assim, numa posição consequente comunicaram que em caso algum
assinarão a declaração.
Perante o forcing, a coacção e o assédio que os CTT estão a fazer foi ainda reafirmado que,
embora o SNTCT tenha optado pela via judicial, temos a certeza que continuaremos a contar
com os associados do SNTCT que, por motivos pessoais, optem ou tenham optado por assinar
a declaração, na batalha que se adivinha em defesa do AE e das Obras Sociais.
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