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                             CTT 2 

AE/SALARIAL 
 

Os CTT receberam a proposta do SINQUADROS de Actualização Salarial e Admissão de Trabalhadores para o ano 
de 2018 em 15/Jan. 
 

Esperamos que, rapidamente, a Empresa apresente a sua contraproposta e dê início às reuniões de negociação, 
nomeadamente na parte deveras importante, que é a, 
 

FALTA DE PESSOAL 
 

Mas não é por ser público ou por ser privado, é antes sim por erro ou incompetência da Gestão, que não percebe, 
que é imperioso INVESTIR HOJE nos Recursos Humanos, para vir amanhã A COLHER, e assim prestar melhor 
serviço aos clientes, e obter maior lucro para distribuir pelo Accionista e pelos Trabalhadores. 
 

Não queremos acreditar que os Gestores dos CTT, não percebam que este caminho de Encerrar Lojas e Redução de 
Trabalhadores inevitavelmente irá levar à DESTRUIÇÃO DA EMPRESA. 
 

GREVE NOS CTT 23 Fev. 
 

Foi com surpresa que recebemos a notícia de que 4 dos 11 sindicatos da empresa marcaram greve para o dia 23 de 
Fevereiro, nomeadamente pela REVERSÃO DA PRIVATIZAÇÃO DOS CTT. 
 

E a nossa estranheza é ainda maior, quando todos nós sabemos que o problema maior da Empresa é a Falta de 
Trabalhadores no ATENDIMENTO e na DISTRIBUIÇÃO, razão pela qual não percebemos que esse não seja o 
Valor Principal na Defesa dos Trabalhadores. 
 

Para o efeito DESAFIAMOS TODOS OS SINDICATOS a juntarem-se à proposta do SINQUADROS de Admissão de 
150 trabalhadores para o Atendimento e 150 trabalhadores para a Distribuição, e em conjunto levarmos a Gestão 
da Empresa, a entrar no Caminho da Boa Gestão e do desenvolvimento dos CTT como Grande Empresa que presta 
Serviço Público a todos os cidadãos estejam onde estiverem. 
 

O SINQUADROS não faz parte dos 4 Sindicatos que avançaram para a greve, mas não obstante, 
 

QUALQUER TRABALHADOR QUE QUEIRA PODE FAZER 
GREVE MESMO QUE O SINDICATO ONDE ESTEJA 
SINDICALIZADO NÃO TENHA APRESENTADO O PRÉ-
AVISO! 
 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2018                                                                            O Secretariado Nacional 


