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A empresa CTT está em processo de mudança desde a privatização realizada pelo governo PSD/CDS. 
Do ponto de vista simbólico, perdeu a cor vermelha que a caracterizava e o cavalo desapareceu de 
todos os veículos e fardas. Mas também do ponto de vista pratico tem havido muitas alterações: as 
condições impostas pela ANACOM e pelo contrato de serviço público deixaram de ser cumpridas, 
foram alienados edifícios e desapareceram ferramentas da concessão do Serviço Postal Universal, as 
condições de trabalho pioraram para todos os trabalhadores operacionais, tendo aumentado o 
recurso à precariedade. 

Como consequência de tudo isto perderam, também, 
a confiança dos cidadãos numa empresa que, 
enquanto pública, tinha resultados positivos e era 
vista como um serviço público às populações. 

Estamos à porta de mais uma jornada de luta que 
apoiamos. Estamos habituados a que a administra-
ção dos CTT falte à verdade e ao respeito e nos brinde 
com a arrogância conhecida ao longo dos anos, agra-
vada com a gestão privada. Este ano a administração 
dos CTT garante que não tem liquidez para aumentos 
salariais, mas distribui mais de meio milhão de euros 
a 1/3 dos trabalhadores, num prémio em que as con-

dições são conhecidas durante o pagamento do 
mesmo. A empresa quer dividir para reinar, cabe-
-nos lutar por aumentos nos salários.

Com a pandemia, a empresa não se preparou para o 
aumento do volume de trabalho, continua a não reno-
vação de contratos de trabalho, aumenta a utilização 
do trabalho ao dia e à peça nos locais em que não há 
capacidade de entrega do correio e expresso. A limpeza 
foi reduzida em número de horas, a falta de higieniza-
ção dos locais de trabalho é um problema para os tra-
balhadores e as áreas sociais são encerradas ou limita-
das na sua utilização sem criar alternativas. 

As cantinas reduzem serviços e horários numa fase 
em que os trabalhadores necessitam de mais apoio. 
Os equipamentos de proteção individual são de difícil 
utilização e insuficientes, os locais de trabalho são 
pequenos e não têm a ventilação necessária, faltam 
meios e ferramentas aos trabalhadores. Muitos horá-
rios estão a ter actualização e aumenta o período de 
pausa (talvez porque grande parte dos trabalhadores 
trabalham gratuitamente durante as pausas). 

Os trabalhadores estão cansados e a pressão é enorme, 
o que afeta em muito a sua qualidade de vida. A situa-
ção dos trabalhadores em teletrabalho é ainda pouco 
clara e as questões levantadas pelos trabalhadores e 
trabalhadoras nesta situação são da falta de apoio por 
parte da empresa, aumento das tarefas a realizar por 
cada trabalhador, a falta de respeito pelo horário, difi-
culdades com o sistema operativo e a dificuldade  em 
conciliar a vida familiar com trabalho.  Nas mudanças 
de instalações de vários locais de trabalho os trabalha-
dores não são avisados em tempo útil ou legal, não são 
realizados novos estudos e os trabalhadores ficam 
mais longe da área de distribuição. 

Estão a decorrer negociações para garantir o serviço 
universal durante o período que o governo precisa 
para preparar uma nova concessão. Neste âmbito, 
existem vários perigos no horizonte: a divisão por 
área territorial da concessão, a possibilidade do fim 
da distribuição diária, o aumento considerável dos 
preços do serviço.

A possibilidade noticiada recentemente de entrada 
de capital do estado na empresa tem que ser esclare-
cida. A experiência de 2016 na TAP, em que o Estado 
obteve maioria do capital mas ficou totalmente 
excluído da gestão da empresa deve levar-nos a 
aprender com os erros. A entrada de capital do 
Estado tem que corresponder a uma gestão pública 
da empresa. Além disso, deve ser feita uma auditoria 
independente que identifique e quantifique todas as 
ações lesivas do serviço público tomadas pela gestão 
privada dos CTT, bem como as tomadas pelo XIX Go-
verno constitucional no período de preparação do 
processo de privatização. 

E AUMENTOS
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