
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

RREEUUNNIIMMOOSS  CCOOMM  OO  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  
No dia 30 de Dezembro de 2010 o Secretariado Nacional do SINDETELCO, representado pelos 
Secretários Nacionais, José Arsénio, Victor Ferreira e Victor Pereira, reuniu com o Administrador dos 
CTTEXPRESSO, Dr. Osório e Castro e também com o Dr. Luis Martins dos Recursos Humanos. 
 

Em cima da mesa estiveram matérias que desde a última reunião, realizada em 23 de Junho de 
2010, pouco evoluíram. Matérias pelas quais temos lutado e para as quais continuaremos a lutar 
firmemente, em defesa dos trabalhadores dos CTTEXPRESSO. Damos, assim, breve explicação: 
 

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 
Este subsídio irá manter o valor que tinha e não irá ser reduzido. Ou seja irá ficar congelado. 
 

PRÉMIO DE DESEMPENHO E PRÉMIO DE PRODUTIVIDADE 
Somos da opinião que deve ser criado um sistema regular que pode passar pela integração destes 
dois prémios no vencimento base e como tal não sacrificar nem prejudicar os vencimentos mensais. 
 

MUDANÇA DE GRUPO PROFISSIONAL 
Infelizmente a posição da Empresa, contrariamente ao que ficou acordado em reunião do dia 23 de 
Junho de 2010, foi alterada. A Empresa assumiu o compromisso de fazer mudar de Grupo 
Profissional todos os trabalhadores que, ao longo de vários anos, desempenharam funções que não 
se coadunam com o seu actual Grupo Profissional. A legalidade estaria assim cumprida. Assim 
sendo iremos tomar as medidas necessárias, recorrendo às instâncias próprias. 
 

ACÇÕES JUDICIAIS 
As acções judiciais referentes ao pagamento de férias anteriores a 2003 dos trabalhadores da ex-
POSTEXPRESSO são outro processo que vai entrar em tribunal. 
 

HORÁRIOS ROTATIVOS 
Sempre defendemos a rotatividade dos horários, dentro de um sistema que consideramos mais justo 
e em que qualquer trabalhador possa fazer a troca de horário com um colega, ficando deste modo 
salvaguardado o serviço, sem qualquer prejuízo para a Empresa. 
 

NOVOS HORÁRIOS DE TRABALHO 
Alertámos os trabalhadores para terem cuidado com todo e qualquer tipo de alteração de horário ou 
de local de trabalho propostos pela Empresa. É importante que antes de assumirem qualquer 
compromisso se informem e caso seja necessário peçam a colaboração do Sindicato. 

 

VESTUÁRIO 
Continuamos a assistir ao uso de vestuário de serviço muito degradado, sem que a Empresa tome 
as medidas adequadas. Já há algum tempo que andamos a alertar a Empresa para a imagem e 
funcionalidade que o fardamento tem para os trabalhadores. 
 

RESULTADOS FINANCEIROS 
Os resultados financeiros são positivos na globalidade do Grupo CTT. Como tal consideramos que a 
Empresa tem de reconhecer o mérito. Quando se contribui para que se atinjam as metas propostas 
pelo accionista temos que ficar satisfeitos. Mas mais satisfeitos ficamos quando a Administração 
reconhece a competência e dedicação dos trabalhadores. Somos favoráveis à partilha de valor. 
 

ELEIÇÕES PARA DELEGADOS SINDICAIS 
Estamos a realizar nos locais de trabalho eleições para Delegados Sindicais. Contamos com a 
participação de todos os trabalhadores, nomeadamente dos nossos associados. 
 

Lisboa, 6 de Janeiro de 2011                                         O Secretariado Nacional do SINDETELCO 
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