
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

É TEMPO DE AGIR! 

É TEMPO DE LUTAR!  
Colegas, 
 

Perante tantas promessas por cumprir, vamos AGIR e vamos LUTAR para dignificar o nosso Posto de 
Trabalho.  Só UNIDOS poderemos conquistar aquilo que, por direito, nos é devido. 

 Um Acordo de Empresa para todos os Trabalhadores da CTT-EXPRESSO, uma exigência nossa há 
largos anos e espelhada nos comunicados do SINDETELCO; 

 A integração de todos os Trabalhadores da CTT-EXPRESSO nos CTT-CORREIOS  como aconteceu 
com trabalhadores de outra empresa do Grupo; 

 A passagem ao quadro de efetivos dos melhores Trabalhadores com contrato a termo na empresa, 
para ocupar a falta do preenchimento dos postos de trabalho que há muito estão por preencher; 

 Calçado e Vestuário para todos os Trabalhadores que estão como efetivos ou assalariados, bem 
como exigir aos sub-contratados que sejam identificados com a empresa; 

 Reconhecimento da antiguidade dos Trabalhadores na empresa e que sejam compensados pelos 
anos que deram á empresa e ao seu crescimento;  

 Dignificação dos Técnicos Administrativos na sua função e remuneração, exigência que já 
reportámos à empresa no passado mas que a empresa continua a fazer tábua rasa; 

 Dignificação e reconhecimento dos Supervisores na sua função e enquadramento remuneratório 
em defesa do seu futuro; 

 Defender e reconhecer quem conduz viaturas da empresa que nem sempre é protegido e 
defendido no desempenho das suas funções;  

 Colocação de um desfibrilhador no C.O. da Perafita há muito prometido mas esquecido; 
 Necessidade de Empilhadores e Porta-Paletes nos Centros Operacionais; 
 Pagamento de Subsidio de Turno a quem os faz. Eles existem e a empresa sabe; 
 Pagamento de Abono de Falhas a quem trabalha com dinheiro; 
 Aguardamos que a empresa responda aos casos apresentados pelo SINDETELCO na aplicação da 

média do Prémio de Produtividade; 
 

Lembramos todos os trabalhadores da CTT-EXPRESSO, que está em vigor um  PRÉ-AVISO DE 
GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E SUPLEMENTAR POR TEMPO INDETERMINADO. 
 

Por todas as razões apresentadas anteriormente, deixamos nas mãos dos trabalhadores da CTT-
EXPRESSO, onde quer que estejam, uma união na defesa dos seus direitos.  
 

Estamos disponíveis para realizar reuniões de trabalhadores, com a maior brevidade possível, de 
Norte a Sul, em todos os locais de trabalho, em horário a definir com os nossos dirigentes e delegados 
Sindicais locais, e Trabalhadores nos locais de trabalho onde não temos representantes sindicais.   
 

PELO DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLECTIVA! 
Lisboa, 24 de Setembro de 2019                                                             O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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