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TRABALHADORES DA CTTXPRESSO é hora de unir! 
É mesmo hora de unir e de lutar! 

 

Os TRABALHADORES da CTTEXPRESSO estão desde meados de março entre aqueles que, mesmo 
correndo riscos, nunca pararam. Apesar de por incúria da gestão estarem nas ruas e nos centros 
operacionais sem medidas de proteção, continuando a executar o serviço. 

E COMO LHES PAGA A GESTÃO DOS CTTEXPRESSO? ATACANDO-OS, PREJUDICANDO-OS. 

Atacando-os, tentando impor-lhes um “cartão de refeição” que eles não querem, querendo que 
colaborem no defraudar do seu futuro e da Segurança Social. 

OS TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO, QUE NÃO SÃO NEM QUEREM SER COLABORADORES 
(ESSES SÃO OS OUTROS, OS QUE TÊM DESTRUÍDO A EMPRESA), VÃO LUTAR PORQUE A 

GESTÃO DA CTTEXPRESSO NÃO OS RESPEITA. 

Estamos a viver uma situação complexa e diferente, sob ameaça de inimigo invisível, que infectou 
milhares de portugueses e, entre eles, vários TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO. Apesar disso 
os TRABALHADORES da CTTEXPRESSO estiveram todos os dias no seu local de trabalho. 

Não podiam parar e não pararam, o Tratamento, o Transporte e a Distribuição! Os TRABALHADORES 
da CTTEXPRESSO deram o exemplo, como sempre, do seu profissionalismo. 

Foram os TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO, mulheres e homens de valor, 
conscientes e abnegados, que estiveram diariamente nos seus postos de trabalho. 

Durante este período da pandemia o crescimento de serviço na CTTEXPRESSO foi exponencial. 

Foi necessária a insistência e denúncia para resolvessem gastar uns míseros milhares de Euros para 
suprirem a necessidade de equipamentos de proteção individual. Tal como o foi para que umas 
centenas de trabalhadores fossem confinados pois, caso contrário, ainda estaríamos à espera de uma 
solução efetiva. 

Os trabalhadores da CTTEXPRESSO são claramente contra a imposição do cartão refeição e o fim do 
subsídio de refeição pago em dinheiro e não querem ser obrigados a gastar o dinheiro nas grandes 
cadeias de distribuição alimentar. Os Sindicatos nunca foram ouvidos sobre medidas a aplicar na 
CTTEXPRESSO.  

Sim, hoje há fome em muitas casas em Portugal, muitas famílias ficaram com os seus rendimentos 
reduzidos – entre elas as dos trabalhadores da CTTEXPRESSO. 

Por tudo isto e com enorme sentido de responsabilidade e espírito de coesão e no decurso de uma crise 
pandémica e económica, o Grupo CTT quer deixar de pagar quase dois milhões de euros em impostos 
(que podem ser utilizados no serviço nacional de saúde por exemplo), porque querem reduzir os valores 
das prestações sociais a que temos direito em caso de necessidade? 

Os Sindicatos enviaram em Março 2020 propostas para a negociação do Acordo de Empresa para a 
CTTEXPRESSO e até ao momento as negociações ainda não tiveram inicio, ultrapassando todos os 
prazos legais, a menos que a resposta tenha sido o cartão refeição. 

DIA 29 MAIO DIZEMOS NÃO À IMPOSIÇÃO! 
QUEREMOS A DIMINUIÇÃO DO TRABALHO PRECÁRIO NA CTTEXPRESSO.  
OS TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO QUEREM SER ABRANGIDOS PELA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA E HÁ 20 ANOS QUE LUTAM POR ESSE OBJETIVO. 
QUEREMOS NEGOCIAR SALÁRIOS DIGNOS PARA QUEM NÃO DESISTIU, RESISTIU 
E MANTEVE A EMPRESA A LABORAR. 

Lisboa, 27 de Maio de 2020 
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