
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRABALHADORES CTT 

 HÁ PROBLEMAS? RESOLVEM-SE. 
 
Chegou ao nosso conhecimento que um grupo de trabalhadores (TOD) a título particular 

não obtinha resposta por parte da empresa sobre as suas pretensões profissionais. 

 

O SINDETELCO, através da exposição de um associado, levou o assunto à empresa e 

finalmente, através da ordem de serviço, esta repôs algumas das injustiças que estavam a 

ser praticadas. 

 

Alertamos os trabalhadores para que tenham consciência de que estas situações só 

obtiveram resultados pelo trabalho desenvolvido pelo Sindetelco. Sabemos que nem tudo 

está resolvido a contento de todos, mas estamos totalmente disponíveis para continuar a 

acompanhar este processo. 

 

Nas visitas aos locais de trabalho temo-nos deparado com alguns boatos a circular, 

lançados por outros sindicatos. 

Será que o papel dos sindicatos é fomentar o medo e insegurança junto dos trabalhadores? 

Para nós o papel dos sindicatos é resolver os problemas dos trabalhadores criar 

estabilidade emocional e desenvolver o trabalho necessário para que não haja prejuízos 

para os trabalhadores. 

 

O Sindetelco continua a aguardar pela reunião do conselho consultivo da IOS. 

Está a ser recorrente o facto de os prestadores estarem a pedir o pagamento de alguns 

exames após a realização dos mesmos. O prestador tem a obrigação de informar o utente 

caso o exame não seja comparticipado, mas o utente tem também a obrigação de 

perguntar se o exame é comparticipado pela médis CTT, para que no final não tenha 

surpresas que custam dezenas de euros. 
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Assim, aconselhamos que antes de qualquer ato médico questionem o prestador se o 

mesmo é comparticipado pela médis CTT. 

 

Seja devido ao encerramento de instalações, seja pelo facto de não haver contratação para 

substituição de férias este ano dispararam as deslocações e as transferências de 

trabalhadores. 

Informamos que o Sindetelco está a acompanhar algumas situações e que as mesmas são 

tratadas individualmente e não em grupo.  

 

Qualquer associado que tenha a reclamar alguma situação derivada de uma transferência 

ou deslocação deve entrar em contacto com o sindicato através dos dirigentes no terreno 

ou através dos contactos do sindicato.  

 

O Sindetelco congratula-se pelo trabalho desenvolvido no terreno que levou à resolução 

dos problemas dos CDP de CDP’s 4970/4980 - ARCOS DE VALDEVEZ/PONTE DA BARCA. 

 

LIVROS ESCOLARES / SUBSÍDIO ESCOLAR E PROTOCOLOS 
 

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.  

 

 
 
 

 

LISBOA, 14 SETEMBRO 2021                                               O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


