
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

É TEMPO DE FAZER O BALANÇO 
DEPOIS DE OITO MESES EM QUE MUITO ACONTECEU NA CTTEXPRESSO 
  

Os trabalhadores sentiram em geral que muita coisa mudou em consequência da pandemia do covid 
19. 
O SINDETELCO continuou o seu trabalho, mesmo quando as condições não eram as mais seguras, e 
fomos os mesmos que desde sempre nos preocupámos com os trabalhadores independentemente 
do local de trabalho, porque somos efetivamente um sindicato nacional e transversal em todas as 
categorias profissionais.  
 
Preocupámo-nos e muito com os períodos críticos e foram vários durante a pandemia. Fizemos a 
ligação com a empresa e levámos casos que surgiram em locais de trabalho para que os 
trabalhadores fossem testados, como aconteceu, e aí a empresa respondeu positivamente e é assim 
que a empresa tem que agir, com responsabilidade.  
 
A criação de um AE foi um objetivo conseguido após 20 anos a pressionar as sucessivas 
administrações. Recebemos regularmente contributos dos trabalhadores para melhorar o AE e 
aquilo que queremos e aceitamos é sempre melhorar e nunca piorar as condições. É o nosso 
compromisso com os trabalhadores.  
 
Em termos de tabela salarial para 2022 é nosso desejo continuar a melhorar aquilo que se 
conquistou em 2021 e queremos melhorar os vencimentos de forma substancial e compensar 
quem faz crescer diariamente a empresa a nível nacional.  Recorde-se que após alguns meses de 
diálogo com a empresa o SINDETELCO conseguiu que o aumento de 25 euros fosse aplicado a todos 
os trabalhadores que não tinham tido aumento em Janeiro de 2021. 
 
Neste ano, como ficou protocolado com a empresa, já foram admitidos como trabalhadores efetivos 
cerca de 30% faltando ainda cerca de 70% trabalhadores e falamos em (OLD) e (TLA) que, em alguns 
locais de trabalho, é notória a sua falta, em especial desde que o serviço começou de uma forma 
acentuada e progressiva.  
 
Foram admitidos um conjunto de sócios do SINDETELCO e queremos que outros o sejam 
brevemente. Já fizemos saber isso à empresa: esta é uma questão da qual não vamos aceitar que 
não se cumpra o número de trabalhadores previstos para efetivar em 2021 . 
 
Foram também requalificados na sua categoria profissional passando de (OLD) para (TLA) alguns dos 
nossos sócios que o aguardavam, mas outros estão nas mesmas condições e sabemos que será para 
muito breve e, também aí, não estaremos distraídos e tudo faremos para que seja feita a devida 
requalificação. 
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Em relação aos trabalhadores oriundos da TRANSPORTA temos tido reuniões regulares para fazer 
uma aproximação aquilo que ainda os separa dos outros trabalhadores, tendo neste tempo corrigido 
algumas injustiças.  Mas ainda temos um caminho a percorrer que passa também pelo 
reconhecimento dos cargos que desempenham, inclusive em funções de chefia que já vinham do 
passado e que continuam no presente.  
 
Agora que os tribunais vão abrir aguardamos que saiam sentenças e acórdãos de processos 
judiciais e que se iniciem outros julgamentos. O cartão refeição é um daqueles processos que 
aguardamos que saia uma decisão pelo valor mensal que implica para os trabalhadores. 
 
Junto da empresa conseguimos transferir trabalhadores de local de trabalho dentro da 
CTTEXPRESSO bem como conseguimos que outros fossem recebidos, em contrato de cedência, nos 
CTT-CORREIOS e apenas o alcançámos com um diálogo responsável e construtivo com a empresa.  
 
Somos exigentes e responsáveis. Aquilo que solicitamos à empresa e aquilo que queremos da 
empresa é exatamente o mesmo e, enquanto existir esse diálogo, seremos um parceiro na 
negociação, mas nunca deixaremos de revindicar aquilo que é justo para os trabalhadores. 
 
Em relação ao futuro vamos continuar a trabalhar diariamente para os nossos sócios de norte a sul 
sempre com um objetivo em mente: servir os sócios do SINDETELCO com visitas presenciais e 
sempre com o telemóvel disponível para ouvir os trabalhadores. 
 
Recordamos aos nossos associados que podem adquirir livros escolares pelo SINDETELCO com a 
possibilidade de pagamento em prestações diretamente no vencimento. Os interessados devem 
solicitar de uma forma célere e caso tenham dúvidas devem ligar para um dirigente sindical ou para 
a sede em Lisboa ou a delegação norte no Porto. 
 
Recordamos também que a partir do mês de Outubro começamos a fazer a entrega aos sócios do 
documento do subsídio escolar do SINDETELCO para que possam devolver atempadamente ao 
sindicato e durante o mês de Janeiro de 2022 comecem a ser abonados dos subsídios escolares do 
SINDETELCO.   
 
Temos também universidades e institutos protocolados com descontos substanciais para os sócios 
e seus familiares e um conjunto de serviços e comércios com descontos também bastante 
agradáveis a nível nacional que é sempre um apoio à economia familiar.  
 
Uma palavra final para todos os dirigentes e delegados sindicais que diariamente elevam o nome 
do SINDETELCO mais alto, com a personalidade que os faz distinguir, enquanto trabalhadores 
responsáveis. 
 
 

POR UM SINDICALISMO SÉRIO E DE PROXIMIDADE, 

COM RIGOR E VERTICALIDADE. 
 
 

 

LISBOA, 6 SETEMBRO 2021                                                                 O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


