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UNIDADE E LUTA

Vivemos numa situação conturbada, com a COVID-19, em que todos ouvimos da empresa 
CTT que “estamos na linha da frente, levamos o que precisa até si”. Mas a situação de pande-
mia exige também mais meios de proteção e segurança na prestação de trabalho, e ainda 
mais no contato com o público (ninguém deve trabalhar desprotegido). Ainda assim, tudo 
continua a acontecer ao sabor de uma gestão destruidora do serviço público postal.

Vai o governo do PS continuar a permitir que isto aconteça? Defender os CTT públicos passa por 
não atribuir de novo a concessão a privados. Só assim se garante uma melhor distribuição diária, 
giros dimensionados aos carteiros, a defesa da confidencialidade com estações próprias, o cumpri-
mento de padrões de qualidade para todas as correspondências e condições para cumprir o serviço 
postal universal. Como a experiência dos últimos anos nos mostra, só com os CTT nacionalizados 
e na esfera pública teremos serviços às populações de qualidade.

O núcleo do Bloco de Esquerda do Grupo CTT

O correio continua a acumular em todos os centros 
de distribuição postal (CDP’s), o correio azul e verde 
ficam sem serem entregues em muito locais de tra-
balho, não cumprindo os padrões de entrega. As 
orientações da gestão são para que o correio expres-
so, que cresceu duas vezes e meia em relação ao 
normal, ultrapassando os valores do Natal, seja 
entregue em detrimento de todo o outro correio. 

Em muitos locais de trabalho, o saldo do correio 
ultrapassa os 130%. A gestão tenta obrigar os traba-
lhadores a executarem as suas tarefas para além do 
seu horário de trabalho (durante as pausas de 
almoço e depois da hora de saída) sem pagamento 
do respetivo trabalho suplementar. Os carteiros são 
obrigados a fazer três e quatro giros por dia, apesar 
de os CDP’s estarem atulhados de serviço.

Estão ainda a forçar os trabalhadores a marcar férias 
vencidas em Janeiro de 2020. 

A empresa recusa entregar ordens por escrito aos 
trabalhadores e trabalhadoras em vários locais de 
trabalho. 

Os correios não compensam os gastos de telefone, 
eletricidade e Internet a quem está em teletrabalho. 
Algumas ferramentas de trabalho estão em más 
condições, alguns PDT não funcionam e, em alguns 
locais de trabalho, não são em número suficiente 
para todos os trabalhadores. A ergonomia dos 
postos de trabalho em várias estações de correio é 
incorreta, com balcões sem luz e problemas de raiz, 
com erros nos compartimentos para produtos e 
dinheiro. Chamada a intervir, a Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) tarda em atuar face a 
um sem número de ilegalidades praticadas.

Nenhum dos padrões de qualidade acordados com a 
ANACOM no ano de 2019 foi cumprido, prejudicando 
as pessoas e pondo em causa a dignidade dos traba-
lhadores dos CTT. As estações encerradas em cada 
sede de concelho continuam por reabrir.

A tudo isto acresce o fim dos “contratos dos agencia-
mentos” no início da pandemia e dos contratos a 
prazo, o que se tem vindo a verificar todos os dias. A 
falta de trabalhadores não acontece só com a pan-
demia, é uma situação que ocorre há vários anos.

CARTÃO DE REFEIÇÃO, A QUEM SERVE?

No 1º trimestre deste ano, os CTT tiveram um 
aumento de receitas de 1,700.000€ comparativa-
mente com o mesmo período de 2019. Nas “negocia-
ções” com sindicatos, a empresa pretendia impor 
unilateralmente o cartão de refeição, com todos os 
prejuízos que este implica para os trabalhadores.

Esta alteração significa, na prática, uma diminuição 
da retribuição, no sentido em que é retirada da dispo-
nibilidade dos trabalhadores uma parte da sua retri-
buição, agora transformada em crédito de refeição. 
Os valores de subsídio de refeição pagos em dinheiro, 
e superiores ao montante de 4,77€, estão sujeitos a 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 
(IRS) e às contribuições para a Segurança Social. Já 
quando esse subsídio é atribuído através de senhas 

(vales, cartões, etc.) de refeição, os respectivos valo-
res apenas estão sujeitos a tributação se ultrapassa-
rem em mais de 60% os 4,77€ (ou seja, se o montan-
te exceder 7,63€). Significa que, no futuro, seja 
numa baixa, acidente de trabalho ou na aposenta-
ção/reforma, os trabalhadores vêem essas retri-
buições diminuídas, aumentado o seu prejuízo ao 
longo dos anos. Acresce que esta situação traduz-
-se numa enorme descapitalização da segurança 
social.

Mesmo com resultados consolidados de mais 1,7% 
no 1.º trimestre de 2020, a gestão do grupo CTT pre-
tende agora com o CARTÃO de REFEIÇÃO, à custa 
dos trabalhadores, ganhar mais 1.900.000€ por ano.

ANO 2020: OS CTT VOLTAM AO SETOR 
PÚBLICO?

O ano de 2020 marca as (re)negociações da con-
cessão e do caderno de encargos a apresentar pelo 
governo PS à empresa CTT.

Ao longo dos anos, assistimos à delapidação de 
património e pessoal, que põe em causa o serviço às 
populações. Fecharam-se estações e abandonaram-
-se as populações do interior. Na análise das contas e 
na repartição dos custos, os CTT sobrevalorizam os 
gastos com o serviço postal (com o pessoal e instala-
ções, custos de capital, rendas, etc) e subvalorizam 
as despesas com o banco.

A gestão desastrosa que nos trouxe aqui: vendeu 
todos os imóveis que têm mais valor; aumentou a 
importância do banco CTT, que absorveu, em cinco 
anos, perto de 200 milhões de euros; usa a rede de 
serviço postal universal para distribuir expresso e 
logística; despediu várias centenas de prestadores de 
serviço e trabalhadores efetivos; comprou duas em-
presas em risco (“Transporta” e “321 Crédito”); dimi-
nuiu a qualidade do serviço prestado com o aumento 
em tamanho dos giros dos carteiros e o fecho das 
lojas-CTT; raramente cumpre os padrões de qualida-
de acordados com a ANACOM; e distribui dividendos 
no valor de 345 milhões de euros pelos acionistas.
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Só a unidade de todos os tralhadores e com a luta
poderemos alcançar o que queremos!

CARTÃO DE REFEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE OPOSIÇÃO
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