
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AOS TRABALHADORES DA CTT-EXPRESSO 
 

Terminámos o ano de 2018 satisfeitos por termos resolvido a maioria dos 
problemas que nos foram colocados e cumprimos com a quase totalidade dos 
compromissos que nos propomos realizar no início deste ano. 
  
Infelizmente alguns comprometimentos do passado da Empresa e 
compromissos mais recentes continuam em cima da mesa da empresa por 
resolver, pela relutância da Empresa em chegar a bom entendimento com o 

SINDETELCO.  Desistirmos? Isso nunca o faremos e a Empresa sabe-o  porque a nossa resiliência e 
abnegação pela defesa dos trabalhadores faz parte do nosso ADN e ao longo dos anos já o provámos que 
quando a razão assiste aos trabalhadores não desistiremos até à reposição da justiça.  
 
Situações ouve que nos deixaram satisfeitos como foi o caso, nos últimos anos, dos aumentos salariais 
terem percentagens semelhantes  não descriminando trabalhadores. Queremos acreditar que as opções 
da Empresa visam num futuro aproximar ainda mais os trabalhadores da CTT-EXPRESSO da Casa Mãe e por 
essa via reforçar o capital humano de uma empresa pilar dentro do Grupo Correios. 
 
E como o caminho se faz caminhando a nossa postura de responsabilidade não é propriamente de 
imobilismo mas antes avançar com passos certos e nesse ponto claramente o tempo dá-nos alguma razão 
quanto ao "prémio de desempenho" que foi diluído no vencimento e provocou uma quebra real na 
remuneração dos trabalhadores. 
 
Existem uma série de processos judiciais que estão a seguir os seus trâmites legais não com a celeridade 
que pretendíamos "mea culpa" mas com a certeza que tudo estamos a fazer para que o resultado seja o 
pretendido por nós e em especial pelos trabalhadores.  
 
Os trabalhadores da CTT-EXPRESSO sentem, e nós concordamos com eles, que a sua antiguidade na 
empresa que é sinónimo de saber e mais experiência e maior competência não é reconhecida pela 
empresa, ou seja, quem entra agora aufere um vencimento igual a quem entrou à aproximadamente duas 
décadas. É claramente uma questão de justiça e reconhecimento do trabalho prestado por estes 
trabalhadores. 
 
Não nos lembramos dos trabalhadores apenas quando nos é conveniente ou nos dá jeito, está no nosso 
ADN a defesa dos trabalhadores em geral aqui em particular da CTT-EXPRESSO porque só assim se justifica 
a existência do SINDETELCO num contexto do sindicalismo moderno e construtivo. 
 

DESEJAMOS A TODOS OS NOSSOS ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES 

UM FELIZ ANO DE 2019 
 

Lisboa 28 de Dezembro de 2018 
O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

COMUNICADO  3/SN/2017  

 COMUNICADO 17/SN/2018  
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www.facebook.com/sindetelco 

https://www.facebook.com/SINDETELCO/

