
 
 
 

 
 

SSÓÓ  PPOODDEE  SSEERR  PPAARRAA  RRIIRR  
Dois anos com mentirinhas…agora vamos aos factos. 

 

Durante os últimos dois anos assistimos a um chorrilho de disparates daqueles que dizem sempre 

que são os donos da verdade, que são os maiores e que ganham sempre. Relembramos algumas das 

frases que lemos nos últimos dois anos e que demonstram bem o ridículo e as mentiras que se 

fizeram soar por aí: 

 

� A Administração quer apenas 5 categorias profissionais e 7 graus de qualificação; 

� Deixaria de haver promoções automáticas, mudanças de nível e prazos de garantia; 

� Quanto a Carreiras estamos conversados; 

� Não podemos ser excluídos das negociações, sob pena de não haver mais paz social nos CTT - isso 

deve ter sido há muitos anos atrás, só podemos concluir que estes rapazes perderam a noção da 

realidade; 

� Alguns Sindicatos começaram por ceder logo no início, outros mantêm-se - desculpem lá, era 

preciso esperarem 20 meses para fazerem a mesmíssima coisa? 

� Estamos dispostos a negociar seriamente mas não estamos dispostos a vender os direitos a troco 

de um par de lentilhas, nem a comprar gato por lebre – o que terá mudado 20 meses depois? 

� Pensem, usem a cabeça, ouçam os seus associados…sobretudo não assinem nada; 

� O Acordo de Empresa dado pelo SINDETELCO sendo péssimo, caduca daqui a 24 meses e os seus 

associados serão abrangidos pelo Código de Trabalho; 

� O acordo assinado pelo SINDETELCO caduca ao fim de 2 anos; 

� O AE CTT 2006 caduca? Quando? Como? Desafiamos o SINDETELCO a provar o contrário – ainda 

têm dúvidas?  e os outros é que são mentirosos? 

� O AE CTT 2006 mantém-se, nós não mentimos; 

� O AE CTT 2006, publicado em Julho de 2006 vigora por um prazo mínimo de 2 anos, ora não tendo 

prazo máximo é lógico que dure até haver outro assinado por nós – verificou-se que afinal a 

realidade era outra… 
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� O AE CTT 2008 é mau; 

� O Código de Trabalho não se aplica aos trabalhadores porque o AE CTT 2006 mantêm-se e vai 

manter-se em vigor – quem diria! 

Podíamos continuar a descrever a panóplia de disparates que foram ditos durante estes quase 

dois anos, mas preferimos que sejam os trabalhadores a analisar as diferenças entre os dois AE´s 

e a tirar as suas conclusões. Como há alguns meses afirmámos, “MENTIR NÃO COMPENSA”. 

 

Quem durante todo este tempo andou a contar histórias aos trabalhadores, querem agora fazer 

crer que têm um Acordo que é melhor e tentam por todos os meios dar a volta ao texto. Já todos 

nós estamos habituados a este estilo, é melhor estarem calados pois o pior cego é aquele que não 

quer ver. 

 

Não tenham vergonha e admitam que o vosso acordo, que é de uma minoria de trabalhadores, tem 

como base o AE CTT 2008. Sabemos que é difícil de admitir mas factos são factos. Relembramos às 

mentes mais esquecidas que a grande maioria dos trabalhadores escolheu aderir livremente ao AE 

CTT 2008.  

 

Sabemos que dói, pois a verdade é nua e crua e isto para quem anunciava que em 2010 o AE CTT 

2008 iria caducar, a prova está à vista de todos. 

 

Estamos, sempre estivemos e continuaremos a estar na vanguarda da defesa dos Trabalhadores dos 

Correios. Estamos em inícios de 2010 e já informámos a Administração dos CTT da nossa intenção 

em iniciar o processo de revisão do AE CTT 2008. Dois anos depois da implementação do AE CTT 

2008, justificam-se, como sempre aconteceu, algumas alterações que visem melhorar o dia-a-dia 

dos trabalhadores dos Correios. 

DDEESSEEJJAAMMOOSS  AA  TTOODDOOSS  OOSS  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  DDOOSS  

CCOORRRREEIIOOSS  UUMM  PPRRÓÓSSPPEERROO  22001100..  
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Lisboa, 6 de Janeiro de 2010                                                         O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


