
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIVEM-SE TEMPOS DE MUDANÇA NA CTTEXPRESSO 
 

Vivemos na CTTEXPRESSO tempos de mudança. Deseja o SINDETELCO que este seja um tempo positivo para 
os trabalhadores e uma oportunidade ganha na melhoria em todas as áreas da empresa. 
 

Sabemos que as mudanças podem ser oportunidades e é isso que o SINDETELCO deseja, pela criação do 
primeiro Acordo de Empresa, que vai ter depois das férias a primeira reunião negocial, na segunda quinzena 
de Setembro.   
 

A empresa conhece as nossas pretensões e desejos na criação de um Acordo de Empresa, nomeadamente 
que que seja justo para TODOS os trabalhadores: quer para os trabalhadores que se iniciaram na POSTLOG, 
bem como os oriundos da POSTEXPRESSO e ultimamente os trabalhadores oriundos da TRANSPORTA.  
 

Antes de mais tem a empresa que requalificar todos os trabalhadores numa realidade atualizada e não como 
atualmente tem que é uma "manta de retalhos", com categorias e vencimentos completamente desfasados 
e injustos, em que ninguém entende o caminho que a empresa está a seguir. Evidentemente a criação do 
A.E. pode ser a chave para este problema e o SINDETELCO é uma das partes da solução. 
 

Temos seguido de perto desde a primeira hora o objetivo da empresa de "Externalizar a operação carga que 
passará a ser desenvolvida por uma entidade terceira". 
Primeiro que tudo tinha o SINDETELCO que assegurar que não existia risco de perda de postos de trabalho. 
Em segundo se iriam existir movimentação de trabalhadores para as instalações da empresa que 
futuramente vai fazer esse serviço (que tem início previsto para Outubro de 2020). A estas duas questões a 
empresa assumiu e informou os trabalhadores de que não existia risco nos postos de trabalho, nem 
existiriam transferência de trabalhadores. Estaremos atentos ao cumprimento destas promessas. 
 

A CTTEXPRESSO assume o encerramento das antigas instalações da TRANSPORTA e garante: "nas 
consequentes transferências dos trabalhadores que serão recolocados em outras áreas da empresa e em 
locais de trabalho próximo. Oportunamente, daremos informação mais detalhada e serão iniciados os 
procedimentos legais exigidos para esta situação". (citamos a empresa) 
 

Vamos estar atentos à transferência destes trabalhadores para os Centros Operacionais que atualmente 
já são em alguns casos pequenos e com várias carências em termos de espaço e funcionalidades. 
Relembramos a empresa que tem que cumprir todas as regras legais na transferência destes trabalhadores 
e o SINDETELCO, uma vez mais, vai ser o porta voz dos trabalhadores nos casos em que impere o não 
cumprimento da lei. 
 

Setembro vai ser o início de um período de mudanças na CTTEXPRESSO que pode ser para melhor, assim o 
queira a empresa. Em Outubro vão existir movimentações de trabalhadores e muito trabalho sindical se 
avizinha com necessidade de uma "intervenção" de todos os dirigentes e delegados sindicais nos seus 
locais de trabalho. Continuaremos a fazer visitas regularmente e estamos sempre disponíveis quer 
telefonicamente, quer por email, para responder ás vossas solicitações. 
 

EM DEFESA DOS TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO!  
POR UM ACORDO DE EMPRESA JUSTO PARA OS TRABALHADORES! 

 
Lisboa, 18 de Agosto de 2020                                                                 O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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