
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SINDETELCO NA LINHA DA FRENTE NA LUTA 

DOS TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO 
 

Os trabalhadores da CTT-EXPRESSO deram uma resposta que prova a sua força e determinação contra tudo 
e contra todos. 
Nas Greves dos dias 29/05 e 12/06 os trabalhadores provaram que estão unidos na generalidade dos centros 
operacionais. Esta é uma luta de todos os trabalhadores, de todos os centros operacionais. Porque aquilo 
que se conseguir será para todos os trabalhadores. De realçar que recebemos mensagens de supervisores e 
chefes de centros operacionais, de norte a sul do país que, não estando em luta, estavam solidários, porque 
esta luta é de todos e para todos, em defesa do futuro dos trabalhadores. 
 

Os plenários realizados no dia 09/06 nos Centros Operacionais de Perafita, MARL e Prior Velho tiveram uma 
elevada participação dos trabalhadores e permitiram abordar e discutir o futuro e os caminhos por onde os 
trabalhadores querem ir e não para onde os querem levar. 
 

-Queremos um AE CTTEXPRESSO digno para os trabalhadores. 
 

-Queremos o subsídio de refeição pago por transferência bancária.  
 

-Queremos a admissão para o quadro da CTTEXPRESSO de trabalhadores suficientes para normalizar as 
escalas e os horários de trabalho. 
 

-Queremos a contratação de trabalhadores para substituição de férias de modo a garantir a qualidade do 
serviço. 
 

-Queremos condições de trabalho que respeitem as normas de limpeza, espaço, ergonomia e materiais de 
trabalho, de modo que sejam cumpridos as normas legais e o cumprimento das diretrizes da DGS. 
 

-Queremos aumentos salariais que reponham o poder de compra perdido e que nos aproximem dos 
restantes trabalhadores da UE. 
 

-Queremos que os elevados níveis de subcontratação existentes sejam reduzidos e substituídos por 
contratação com regras.  
 

-Queremos, porque temos assistido ao surgimento de caos de COVID-19 nos C.O. e para evitar redes de 
contágio local e familiar, que sejam realizados testes de despistagem em casos testados positivos, bem como 
dos colegas que estão a laborar próximo desses casos, bem como a higienização dos C.O. incluindo 
refeitórios e balneários e áreas de acesso. 
 

No próximo dia 26/06 vamos realizar a primeira reunião para debater o Acordo de Empresa (AE) para a 
CTTEXPRESSO. Os trabalhadores exigem respeito e ser tratados com dignidade pois dignificam o nome da 
empresa diariamente, mesmo com todas as adversidades que decorrem do momento que vivemos.  
 
 

O SINDETELCO NUNCA SE VAI SENTIR SATISFEITO ENQUANTO EXISTIR UM PROBLEMA POR 
RESOLVER OU UM TRABALHADOR INJUSTIÇADO. SEREMOS TEIMOSOS NA DEFESA E NA LUTA. 
MAS NUNCA LUTAREMOS À SOMBRA DE ALGUÉM OU DE ALGUMA COISA, PORQUE SOMOS 
LIVRES DE PENSAR E DE AGIR DESDE O INICIO E ASSIM CONTINUAREMOS A SER NO FUTURO. 

 

Lisboa, 18 de Junho 2020                                                                                   O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

COMUNICADO 17/SN/2020 
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