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MATÉRIA SALARIAL 2016 

SNTCT MANTÉM A SUA POSIÇÃO 
 
 

A DISCRIMINAÇÃO SALARIAL É ILEGAL 
 

 
Como é sabido o SNTCT não deu acordo à revisão da matéria salarial de 2016. As razões foram já 
sobejamente explicadas: aumentos insuficientes; não há reposição do poder de compra; os CTT 
têm milhões de euros de lucros que dividem principescamente pelos accionistas e pelos 
administradores, ao passo que para os trabalhadores sobram apenas migalhas (33 cêntimos 
por dia/10 euros mês). 
Temos razão e a maioria dos trabalhadores estão de acordo que estes aumentos são manifestamente 
insuficientes e injustos. 
O SNTCT esclareceu e discutiu com os trabalhadores e foi decidido marcar 1 dia de greve geral. 
Após a greve: 

• Tivemos contactos informais com a CE/CTT no sentido de encontrar uma solução para a 
situação, no entanto já no final da semana passada não foi possível chegar a acordo. 

• Foi feita uma participação à Comissão Nacional de Protecção de Dados, porque os CTT 
utilizaram abusivamente a base dados dos associados do SNTCT para lhes enviarem as 
minutas; 

• Foi enviado à DGERT o pedido de conciliação do processo negocial; 

• Foi elaborada uma providência cautelar baseada na violação do princípio das normas 
legais e constitucionais (diferenciação salarial); 

• Está a ser elaborada uma participação à ACT por discriminação salarial. 

• O SNTCT está a preparar acções para denunciar a situação junto da opinião pública.  
Entretanto a ADM/CTT continua a pressionar fortemente os trabalhadores, por formas lícitas e ilícitas, 
para que adiram individualmente à miséria dos aumentos salariais. Muitos trabalhadores continuam 
resistir porque sabem da justeza da nossa posição e que ela será certamente demonstrada. É 
também de salientar que a actual situação nada tem a ver com o que passou em 2008. Na altura 
estávamos a negociar o AE/CTT e envolvia também alterações nas funções dos trabalhadores, agora 
estávamos apenas a negociar aumentos salariais, por isso não pode haver discriminação salarial. 
A posição do SNTCT mantém-se inalterável: não concordamos com os aumentos, contudo devem 
ser aplicados a todos, como sempre o foram na vida dos CTT em situações idênticas. 
Independentemente da opção pessoal dos trabalhadores, é fundamental que se mantenham unidos e 
continuem a contar com o SNTCT.  
 

sntct – força de continuarmos juntos! 


