
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 

NÃO REMUNERADO ??????  
 

 
O SINDETELCO reuniu com a Empresa no dia 20 de Outubro no sentido de apresentar as 
preocupações que os trabalhadores nos fizeram chegar dos mais variados locais de 
trabalho dos CTT.  
 

Estivemos no terreno com todas as equipas de dinamização e identificámos os reais 
problemas com que os trabalhadores se deparam. O que verificamos in loco é que 

nunca se assistiu a tamanha sobrecarga de trabalho nos CDP’s e Lojas. Os trabalhadores estão a trabalhar 
até à exaustão, com a agravante de serem pressionados regularmente para trabalhar várias horas após o 
seu horário de trabalho ter terminado, sem que sejam retribuídos por isso.  
 

Segundo nos foi transmitido pela Administração, através da Dra. Ana Jordão, não há indicações para que os 
trabalhadores realizem trabalho extraordinário não remunerado. Nesse sentido, todos os trabalhadores 
devem entregar à sua chefia o número de horas extraordinárias realizadas diariamente. 
 

Há trabalhadores a menos, para trabalho a mais. 
 

Questionámos a Empresa sobre esta situação, tendo a empresa indicado que está a pagar mais horas 
extras que o planeado, que existe mais assalariamento que o planeado e que o tráfego postal continua a 
descer…  
 

A conclusão só pode ser uma: o que foi planeado, foi mal planeado. Os estudos feitos aos giros foram 
feitos para X cartas mas esqueceram-se de incluir nos mesmos o correio expresso e a publicidade.  
 

A Empresa afirmou que não existe trabalho extraordinário não pago. E porquê? Porque quando os 
trabalhadores passam o cartão para registar a saída depois do seu horário, têm instruções para, antes de 

passarem o cartão, marcarem o símbolo ?  Questionámos a empresa sobre o objetivo da marcação do ?  A 

resposta foi a de que não sabiam. Nós só sabemos que essa instrução não consta do manual do teleponto. 
 

Para o SINDETELCO não deve existir marcação do ponto de interrogação, antes da passagem do cartão. 
 

Questionámos também a empresa se com a alteração de prestação de contas nas lojas que agora têm 
Banco CTT estava a ser paga mais essa deslocação ao CDP. A resposta foi que sim, mas a verdade é que 
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temos conhecimento que em alguns casos tal não se está a verificar. Os Carteiros que tenham sido 
afetados com esta alteração devem solicitar por escrito o pagamento dessa deslocação. 
 

CPLN MAIA 
 

Na reunião com a Administração questionámos também a empresa sobre o que estaria a pensar fazer com 
a situação relativa à alteração dos horários na CPLN.  
 
Foi nos dito que os horários tinham sido reformulados e que não haveria problemas pois estava 
programada uma conversa dos responsáveis com os trabalhadores para explicar como seriam os horários e 
o porquê da implementação dos mesmos. 
 
Só que as esperadas explicações passaram a ameaças: foi dito pelos responsáveis da empresa que os 
trabalhadores que fizessem greve seriam transferidos para os CDP’s. Os trabalhadores dos Correios nunca 
se vergaram a qualquer tipo de ameaças. Este não é certamente o caminho correto a seguir pela empresa.  
 
Estivemos presentes nos Plenários marcados pela CT e respeitaremos a decisão tomada pelos 
trabalhadores, pelo que iremos apresentar hoje um Pré-aviso de greve para o CPLN. 
 

SAD CABO RUIVO / 1800-1900 
 
Nesta mesma reunião foi transmitida à empresa a nossa preocupação sobre o estilo de liderança da chefia 
da SAD.  
 

Não é que tenhamos que ter opinião sobre os métodos de comunicação utilizados, mas há uma coisa que 

temos a certeza: não é faltando continuadamente ao respeito aos trabalhadores que se 
conquista o apreço de quem connosco trabalha. 
 

MADEIRA 
 

Na semana de 17 de Outubro estivemos em dinamização na Região Autónoma da Madeira e trouxemos 
na bagagem algumas preocupações dos trabalhadores que já transmitimos na reunião com a empresa, no 
sentido de rapidamente encontrar as soluções que vão de encontro às pretensões dos trabalhadores, 
nomeadamente: 
 

 Falta de condições sanitárias nos locais de trabalho; 
 Focos de infiltrações nas áreas de trabalho; 
 Pontógrafos avariados; 
 Entre outras. 

 
Alguns destes problemas são recorrentes, não tendo havido disponibilidade por parte da Empresa para 
resolução efetiva dos mesmos, pelo que continuaremos a envidar todos os esforços para que estas 
questões sejam resolvidas com a devida celeridade. 
 

Estas situações detetadas na Madeira serão também encaminhadas à Comissão de Trabalhadores para que 
esta possa também acompanhá-las, no cumprimento das suas competências. 

 
 
 

 
 

 
Lisboa, 31 de Outubro 2016 
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