
PCP SAÚDA 
LUTA DOS TRABALHADORES 

DOS CTT
Luta por aumentos salariais dignos e justos!

O PCP saúda os trabalhadores dos CTT que lutam com determinação por au-
mentos salariais dignos e justos, em defesa dos seus postos de trabalho, por 
um serviço público postal universal de qualidade e pela renacionalização dos 
CTT.
As elevadas adesões às Greves de 25 de Maio e 17 de Junho evidenciaram a 
revolta e descontentamento dos trabalhadores contra a aplicação por acto de 
gestão dos CTT de aumentos salariais miseráveis de 7,50€, enquanto eram dis-
tribuídos pelos accionistas 18 milhões de euros e injectados milhões no Banco 
CTT e na recompra de acções para dividir pelos quadros de topo.
Perante o aumento do custo de vida e uma inflação de 8,7%, tais aumentos são 
inaceitáveis. Os trabalhadores vão continuar a exigir a negociação de aumen-
tos justos que reponham o poder de compra.
Os trabalhadores dos CTT também continuarão a lutar pela manutenção dos 
seus postos de trabalho e pelo preenchimento dos que estão em falta, por 
melhores condições de trabalho, pela redução do horário de trabalho para as 
35 horas semanais, pela não aplicação da ordem de serviço relativa à gestão 
de assiduidade registo de tempos de trabalho e pela renacionalização dos CTT.

Audição Pública do PCP a ORT´s dos CTT

Realizou-se no passado dia 13 de Julho, na Assembleia da Republica, uma 
Audição Pública a organizações representativas dos trabalhadores dos CTT, 
a pedido do PCP, onde se ouviram os problemas com que se confrontam tra-
balhadores e populações face à degradação do serviço postal, fruto da privati-
zação dos CTT.
Enquanto o PS rejeitou a audição dos trabalhadores na Comissão, mas apro-
vou a audição do Presidente da Comissão Executiva dos CTT, o PCP levou a voz 
e o protesto dos trabalhadores a essa Audição.
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