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RITMOS DE TRABALHO MUITO ELEVADOS, TRABALHO PARA 

ALÉM DA HORA, FALTA DE TRABALHADORES E INSUFICIENTE 

SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES EM FÉRIAS 
 

As alterações que foram efectuadas nos serviços que os CTT prestam, não tiveram em conta a 
realidade dos recursos humanos necessários. O que os CTT fizeram foi “primeiro implementa-se 
e depois logo se vê”, sem querer saber que as consequências negativas que essas alterações 
teriam para os trabalhadores e para a qualidade do serviço. 

Estamos a falar de três coisas: internalização do correio expresso; Banco CTT; deslocações e 
período de férias. A falta de trabalhadores, aliada a um deficiente estudo de implementação está 
a criar graves problemas quer do ponto de vista de organização do trabalho quer nas relações de 
trabalho e nas relações Interpessoais. 

Nos CDP’s muitos trabalhadores estão a trabalhar para além do seu período normal de trabalho, 
sem hora para almoço e a normal gestão do serviço é quase impossível. A obrigatoriedade de 
observar os padrões de qualidade de certas correspondências leva a que milhares de 
correspondências sejam atrasadas. Para além de disso não são contratados trabalhadores em 
número suficiente para a substituição de férias. 

Nas EC´s (lojas) a falta de trabalhadores, a implementação dos balcões do Banco com o 
consequente desvio de trabalhadores dos restantes balcões e a falta de contratos para a 
substituição de férias, têm como consequência um aumento da carga de trabalho, deslocações 
frequentes e sem critério e depois da hora do encerramento quer das EC´s (lojas) quer do seu 
horário os trabalhadores ainda têm que fazer mais meia hora ou uma hora a mais. Estes factos 
como é óbvio dificultam a organização do trabalho, prejudicam os trabalhadores e criam mau 
estar entre as equipas. 

Estas situações não são localizadas, são generalizadas com a agravante de pelo menos no 
Algarve a situação é ainda pior. 

A gravidade destas questões exige uma solução urgente por parte dos CTT. Cada dia que passa 
a situação agrava-se e está a gerar um grande descontentamento nas equipas de trabalho. 

O SNTCT vai pedir reuniões urgentes à direcção comercial, à direcção de operações e à 

administração dos CTT. Até lá aconselhamos os trabalhadores a cumprir 
rigorosamente os seus horários de trabalho.  

 

Visita a página do SNTCT em - www.sntct.pt 
 

sntct – a força de continuarmos juntos 


