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O SICOMP fez uma exposição sobre a 
proposta de revisão do AE para 2019, 
entregue dia 31 de Janeiro de 2019, ao CA 
dos CTT, assim como um comentário sobre a 

contra-proposta do CA dos CTT (28 de 
Fevereiro de 2019), que na nossa opinião é 

bastante insuficiente face à proposta por 
nós apresentada de aumentos salariais 
iguais para todos os trabalhadores dos CTT 
e de todas as outras Empresas do Grupo 
(35,00€). 
Ambas as partes concordaram em realizar 

uma discussão mais aprofundada no 
processo negocial do AE dos CTT 2019, 
sendo que a Empresa anunciou que está 
previsto o seu início na 2ª. quinzena do mês 
corrente, mantendo a entrada em vigor 
dos resultados obtidos a 1 de Janeiro de 
2019. 

 

O SICOMP explanou a necessidade do CA dos CTT em informar devidamente e com 

oportunidade a situação da actividade postal dos CTT, privatizada desde 2015, 

 
 

 

 

 SERVIÇO POSTAL DOS CTT - RELAÇÃO COM A ANACOM. 
PONTO DA SITUAÇÃO. 

 

 SAÍDA DE TRABALHADORES DO GRUPO CTT. PONTO DA SITUAÇÃO. 
 

 SITUAÇÃO PROFISSIONAL DOS NOSSOS ASSOCIADOS. 

SICOMP REUNE COM CA/DRH 
 

REVISÃO DOS AE DOS CTT/2019 | INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO PREVISTA  

PARA A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2019 

 
 

 

 
PROPOSTA 

DA EMPRESA NÃO 
DIGNIFICA OS 

TRABALHADORES 
 

POR AUMENTOS 
SALARIAIS IGUAIS  
PARA TODOS OS 

TRABALHADORES 
(35,00€) 

 

Na sequência das reuniões bilaterais com o Conselho de Administração das 
Empresas, publicas e privadas, do Sector das Comunicações, realizou-se no dia 

5 de Abril, uma reunião com o CA do Grupo CTT (Sr. Administrador António 

Pedro Silva) acompanhado pela DRH - António Marques, Luisa Alves e Apollo 

Picado em que o SICOMP esteve representado pelo Presidente da Direcção 
Nacional, Victor Martins, pelos Vice-Presidentes Manuel Fernandes e Luis Rijo 

e o Presidente do Conselho Geral, Carlos Vicente, sendo tratados os temas a 
seguir indicados: 
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face às informações veiculados pela Comunicação Social em geral, principalmente 

as opiniões publicadas pelo Presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, 
empossado em Agosto de 2017. 

O Sr. Administrador dos Recursos Humanos, António Pedro Silva fez um ponto da 

situação sobre o negócio postal dos CTT a nível nacional, incluindo Açores e 

Madeira. 
Salientou que continuam a existir relações normais e institucionais com a 

ANACOM, sendo que a concessão do Serviço Postal Universal é até 2020,e os 
resultados obtidos até princípio de 2019 têm registado uma capacidade de 

resposta adequada à evolução do negócio postal, bem como das outras Empresas 
do Grupo, nomeadamente com as encomendas nos CTT - Expresso, e o 

crescimento do Banco Postal. 
 

 

O DRH, António Marques informou sobre a situação dos processos das rescisões 

por mútuo acordo já verificadas sendo que as mesmas foram retomadas na 2ª. 

quinzena de Fevereiro, estando a Empresa aberta a analisar novos pedidos de 
trabalhadores interessados. 

Até este momento já se verificou uma adesão de perto de 500 trabalhadores. 
 

 

O SICOMP questionou a Administração sobre assuntos pendentes apresentados 
pelos nossos associados, neste caso da Região Norte, argumentando com base no 

conhecimento desta realidade específica, para a necessidade de uma resolução 
favorável, quer em movimentações de locais de trabalho, quer na atribuição de 

prémios, progressões de forma a uma justa compensação tendo em conta o seu 
desempenho profissional ao serviço dos CTT.  
 

CONCLUSÃO: 
 

Estas reuniões bilaterais que o SICOMP realiza com a Gestão das Empresas, 
desde 1989, no Grupo CTT (CTT,CTT-Expresso, Sociedade Banco CTT, CTT 
Contact, Payshop, Mailtec e Transporta) são muito úteis e oportunas porque 

permitem que as partes procurando concertação laboral e social observem com 
rigor e vontade negocial as situações profissionais, laborais e sociais desta grande 
comunidade dos CTT (que já existe há mais de 500 anos) para o bem colectivo dos 

trabalhadores e para a necessária boa gestão empresarial. 
 

VIVAM OS TRABALHADORES DOS CTT 
POR UMA RÁPIDA E JUSTA REVISÃO DO AE 2019 

 
 
 
 
 

 
Nota : Para mais esclarecimentos contacta o SICOMP 

 

 

SICOMP - SINDICATO DAS COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL 
 

Tv. Amoreiras a Arroios, 7 A - Salas 6/7 -1000-0375 LISBOA ● T.218465151 | TM.963847824  

 www.sicomp.com.pt ● www.sicomp.facebook.com/sicomp2018  

 

http://www.sicomp.com.pt/
http://www.sicomp.facebook.com/sicomp2018%20●

