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 PONTO DE SITUAÇÃO  
 

 
 

Conforme informámos em comunicado anterior a empresa denunciou o AE CTT 2013, apresentando uma proposta 

negocial que é gravosa e não defende os trabalhadores que no dia-a-dia vestem a camisola da empresa, dando o 
seu melhor.  
 

O processo negocial já está em andamento, tendo a primeira reunião ocorrido no passado dia 16 de 

Outubro. Daremos conta do desenrolar das mesmas à medida que o processo for avançando. O SINDETELCO 
tudo fará para que este seja um AE que proteja os legítimos interesses dos trabalhadores que são o 

rosto dos lucros que a Empresa vem registando nos últimos anos. 
 

 

Não há por parte da empresa uma proposta de AUMENTOS SALARIAIS, o que não se compreende numa 
empresa lucrativa. Os CTT já não estão abrangidos pelas regras do orçamento de estado mas a Empresa parece 

querer manter a tendência de aumentos zero. Relembramos que OS TRABALHADORES DOS CORREIOS NÃO TÊM 

AUMENTOS SALARIAIS HÁ 4 ANOS. Ou seja há 4 anos que consecutivamente os trabalhadores perdem poder de 
compra, embora a empresa dê lucro.   
 

O discurso da empresa continua virado para a distribuição dos lucros pelos acionistas, descurando-se o incentivo aos 

trabalhadores e a partilha deste valor por aqueles que todos os dias se empenham e se esforçam para 
que a Empresa seja lucrativa. Nestes últimos anos os Correios de Portugal S.A. apresentaram sempre resultados 

económicos positivos, nunca é demais relembrar. Nesta matéria a proposta de aumentos salariais do 
SINDETELCO é a seguinte: 
 
 

 Vencimentos e matéria de expressão pecuniária: 3,5% de aumento. 

 Diuturnidades: 4% de aumento. 
 Aumento mínimo de €30, garantido para todos os trabalhadores. 

  

Terão início na próxima quinta-feira (23 de Outubro) as reuniões de negociação do IOS – CTT. Como é do 
conhecimento público a Administração decidiu mudar de prestador de saúde. A partir de 2015 a MEDIS substitui a 

PT ACS. As propostas da empresa para alteração do regulamento do IOS são más e penalizadoras para os 
trabalhadores. Contamos com os trabalhadores para travar mais esta investida contra um bem essencial: a saúde. 

Tudo faremos para defender os interesses dos trabalhadores. 
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