
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OS TRABALHADORES DOS CORREIOS 

ESTÃO A SER ESPOLIADOS 
Os trabalhadores dos Correios de Portugal continuam a ser massacrados.  
Depois de dois anos a verem o seu rendimento ser diminuído, devido á aplicação da Lei 55-A/2010 
que abrange o sector empresarial do Estado, com a aplicação do imposto extraordinário sobre o 
subsídio de Natal de 2011, são agora confrontados com a retirada do subsídio de Férias e de Natal 
nos próximos dois anos.  
 

Como se isso não bastasse a Administração dos Correios de Portugal SA, num facto inédito na 
negociação colectiva na empresa, denunciou o AE CTT de 15 de Setembro de 2010, com uma 
antecedência de vários meses, desvirtuando o que deve ser a contratação colectiva e o diálogo 
social, numa empresa de dimensão nacional e estruturante para o tecido social. 
 

O MAIS GRAVE É QUE A PROPOSTA QUE A EMPRESA APRESENTA É UMA CLARA TENTATIVA DE 

DESTRUIÇÃO DO AE CTT. UMA MANOBRA PARA RETIRAR DIREITOS AOS TRABALHADORES QUE FORAM 

CONQUISTADOS ATRAVÉS DO DIÁLOGO SOCIAL E NEGOCIAÇÃO COLECTIVA. COM ESTE ACTO A 

ADMINISTRAÇÃO, PÕE EM CAUSA A PAZ SOCIAL QUE TEM EXISTIDO NA EMPRESA, DEMONSTRA UMA 

GRANDE INSENSIBILIDADE SOCIAL E UMA IRRESPONSABILIDADE CLAMOROSA. 
 

ESTA PROPOSTA É UMA CLARA AFRONTA AOS TRABALHADORES DOS CTT 
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO irá nos próximos dias analisar nos órgãos nacionais esta 
atitude da Administração dos Correios de Portugal SA e de seguida apresentar aos trabalhadores a 
proposta da Empresa. Os trabalhadores dos CTT têm de dizer ‘BASTA’. Alguém tem de explicar 
que mal fizeram os trabalhadores dos Correios, que sempre contribuíram para o crescimento da 
empresa, com índices de produtividade superiores á média nacional, numa empresa com 
resultados sempre positivos ao longo dos anos, uma empresa de excelência em termos nacionais e 
internacionais. Será que os trabalhadores dos Correios têm de pagar pelos erros de quem é 
incompetente e, como é habitual, passa sempre impune? Quem agora e no passado tem lesado 
seriamente a empresa com negócios duvidosos, continua sem ser responsabilizado. Basta! 
Foram anos de conquistas de direitos sociais que querem destruir num abrir e fechar de olhos. Aos 
trabalhadores só resta lutar usando todas as formas que estiverem ao seu alcance, numa luta 
contra a injustiça e na defesa dos seus direitos e dos seus postos de trabalho. 
 

Para o dia 7 de Dezembro de 2011 está marcado o julgamento referente á acção que o 
SINDETELCO colocou contra a Administração dos CTT pela aplicação da Lei 55-A/2010. 
Continuamos a colocar acções em tribunal contra o não cumprimento da lei por parte dos 
Correios no que diz respeito ao pagamento das férias, subsídio de férias e subsídio de natal, ao 
longo de vários anos até 2003. 
 

ÚLTIMA HORA: UGT E CGTP ACORDAM GREVE GERAL EM DATA A DEFINIR BREVEMENTE 
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