
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

É TEMPO DE AGIR EM DEFESA DOS 

TRABALHADORES DA CTT-EXPRESSO 
 

A ampulheta do tempo diz-nos que tudo aquilo que consideramos minimamente razoável, em 
prazos de tempo para a empresa se pronunciar sobre as nossas questões laborais, foi atingido. 

            
Queremos por isso transmitir à empresa o nosso repúdio e o desagrado 
dos trabalhadores em ter este enorme silêncio sobre matérias sensíveis 
dos trabalhadores e que podem levar à demonstração prática dos 
trabalhadores, em relação a este assobiar para o lado da CTT-EXPRESSO. 
 
Matérias que passam pela requalificação salarial dos Técnicos 

Administrativos e respetiva carreira profissional continuam por resolver e 
da empresa nem miragem. 
 
Dignificação da função de Supervisor, no enquadramento e salvaguarda futura na empresa CTT-
EXPRESSO, continua por resolver e sem luz ao fundo do túnel. 
 
Vestuário e calçado sempre que seja necessário para os distribuidores e a análise de um conjunto de 
situações como a média do Prémio de Produtividade, conforme reunião tida com a Empresa em 30 de 
Maio de 2019, continuam sem resposta. 
 
Apenas a questão da deslocação dos trabalhadores foi resolvida nos últimos meses mas ainda 
continuamos a aguardar resposta a muitas outras matérias fundamentais, já expostas à empresa e 
documentadas pelos trabalhadores.  
 
Assistimos a uma crescente aumento de serviço nos Centros Operacionais mas a empresa nem sempre 
tem a postura mais correta com os trabalhadores. A empresa não se pode refugiar em subcontratar e não 
aproveitar os melhores trabalhadores que passam pela CTT-EXPRESSO, quando sabemos que são 
necessários agora e no futuro crescimento logístico da empresa. 
 
Saudamos a todos os trabalhadores que vieram da Transporta para a CTT-EXPRESSO, com a garantia 
que tudo vamos fazer para os acompanhar, defender a sua inclusão na empresa e salvaguardar os seus 
direitos laborais. 
 
Pelo exposto o SINDETELCO é portador de um grito de revolta e indignação dos seus associados em 
relação ao ponto a que chegou a CTT-EXPRESSO.  
 
Faremos aquilo que os nossos sócios desejarem, sempre com um sentido construtivo e responsável, como 
é apanágio do SINDETELCO, mas reconhecemos que é altura de dizer BASTA! Respeitem quem 
efetivamente faz crescer diariamente a CTT-EXPRESSO. 
 

É hora da empresa assumir as consequências do que não fez e não resolveu ou por decisões erradas ou 
desleixo. A insatisfação dos trabalhadores atingiu o limite perante tantos equívocos e ausências. 
 

 

Lisboa, 9 de Julho de 2019                                                                                                    O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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www.facebook.com/sindetelco 

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

