
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CTT - CORAGEM E UNIÃO! 
 

Dada a situação que se vive atualmente com o problema gerado pelo estado de pandemia, 
finalmente desde segunda-feira (dia 16 Março) a Empresa tomou medidas mais sérias em relação à 
Mitigação do contágio aos trabalhadores dos Correios de Portugal. 
 

Desde o início do aparecimento do COVID19 em Portugal temos a humildade de informar que, não 
só o SINDETELCO como outros Sindicatos, trabalharam intensivamente em negociação com a 
empresa de forma a tentar defender a integridade e a saúde dos trabalhadores dos CTT. 
 

Existiam duas formas de comunicar com os trabalhadores: usando a demagogia, a critica pela critica, 
a manipulação dos trabalhadores, como sempre tentam fazer aqueles que acham que são “os donos 
disto tudo” mas esse tempo já acabou há muito tempo; Ou falar da realidade dos factos que é o que 
optamos por fazer. 
 

Consideramos que a empresa devia ter agido com mais rapidez, cumprindo as diretivas da Direção 
Geral de Saúde, comprando os materiais necessários e disponibilizando-os aos trabalhadores, por 
forma a diminuir os eventuais contágios. 
 

A limpeza e desinfeção periódica e mais acentuada dos locais de trabalho e o cumprimento do 
espaço de segurança entre clientes e trabalhadores. 
 

Para os Carteiros é necessário e imprescindível o uso individual de gel desinfetante (máscara como 
opção) e para os colegas do atendimento é igualmente necessário o uso individual gel desinfetante 
(máscara como opção) e manter o atendimento á porta fechada.  
 

É com grande orgulho que assistimos ao grande profissionalismo e 
dedicação destes trabalhadores! 

 

Não esquecemos os trabalhadores do Tratamento e dos Transportes que têm também sido uns 
autênticos heróis nos seus locais de trabalho. 
 

A exclusão dos chamados doentes de risco foi também uma exigência dos Sindicatos que felizmente 
foi agora concretizada, assim como a exigência da diminuição de horários, outra forma de mitigar 
o contágio. 
 

Devemos entender que a falta de entrega dos materiais necessários teve também a ver com a 
quebra dos stocks disponíveis no mercado e infelizmente este estado de epidemia e pandemia é 
para todos nós Sindicatos, Trabalhadores e Empresa um assunto com o qual todos temos uma 
enorme inexperiência. 
 

Devemos zelar pela saúde e vida dos trabalhadores e queremos acreditar que estamos todos no 
mesmo lado da trincheira. Realçamos a abertura que a Empresa tem mostrado sempre que 
solicitamos reuniões. 
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Outro assunto divulgado pelos “que se acham os donos disto tudo”, e que já é difícil não comentar 
porque a paciência tem limite, tem a ver com as petições relativas a “o carteiro ser uma profissão 
de desgaste rápido” e a “reforma aos 56 anos” com as quais concordamos em pleno e que muitos 
trabalhadores associados de todos os sindicatos assinaram e irão assinar. 
 

É dito que é só para associados dessa organização (desconhecíamos que nos comunicados sindicais 
já existam fakenews). Isto é passar um atestado de incapacidade a todos os trabalhadores dos CTT.  
 

Os nossos parabéns ao comunicado de ontem da Comissão de Trabalhadores que afirma: 
“Os Correios têm de continuar a funcionar. Esta situação trágica vem demonstrar que os Correios 
têm um papel indispensável e insubstituível. Vamos ultrapassar esta ameaça inédita e 
extraordinariamente perigosa. Os trabalhadores dos CTT, como foi sempre seu apanágio, estão 
disponíveis para fazer a sua parte. Não de qualquer maneira mas sim devidamente protegidos! A 
empresa que cumpra as suas obrigações e crie as condições necessárias!” 
 

Já existimos há mais de 38 anos e continuamos a ser coerentes. Desde 2013 lutámos muitas vezes 
em convergência com outra organização (quando lhes dá jeito), por exemplo a favor da reversão da 
privatização. 
 

Temos tido várias reuniões com o Ministro da Tutela, Secretário de Estado, Grupos Parlamentares, 
ANACOM e agora que já é conhecido o relatório do IGF iremos conhecer o resultado da Consulta 
Pública realizada pela ANACOM (a quem damos os parabéns pelo trabalho sério e independente). 
 

Acreditamos que o novo contrato de concessão irá colocar novamente os CTT a prestar um serviço 
público de qualidade e um fim na destruição da Empresa.  Continuaremos a trabalhar nesse sentido. 
 

EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA DOS TRABALHADORES DOS CTT 
 

PROPOSTA DE AUMENTOS SALARIAIS 2020 
 

Ontem dia 16 de Março 2020 apresentámos a nossa proposta de aumentos salariais para 2020 que 
damos a conhecer: 
 

• Aumento da remuneração base para todos os trabalhadores: 100,00€  

• Diuturnidades: 5,0 % 

• Subsídio de refeição: 5,0 % 

• Horário descontinuo: 4,0 % 

• Subsídio de condução: 4,0% 

• Efeitos a 1 de Janeiro 2020 
 

Os Dirigentes do SINDETELCO continuam a fazer o seu trabalho em defesa dos associados e estamos 
sempre disponíveis para o acompanhamento e resolução de problemas colocados. 
 

LINHA CONTENÇÃO COVID19 CTT 
800 210 010 (dias úteis das 06h00 às 24h00) 

 

SEGURANÇA SOCIAL  
Dúvidas sobre apoios sociais (assistência a familiares, baixas, quarentena) - ligue 300 502 502. 

 

COVID – DECLARAÇÃO APOIO EXCECIONAL FAMÍLIA  
Descarregue aqui (para os pais que ficaram em casa com filhos).  

 

SAÚDE24 Tel.   808 242 424   Email: atendimento@sns24.gov.pt 
 
Lisboa, 17 de Março 2020                                                        O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
 

https://www.sindetelco.pt/wp-content/uploads/2020/03/COVID_DeclaracaoApoioExcecional_Familia.doc
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