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OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO VAGOS  

É URGENTE 
ESTAÇÕES DE CORREIO E CDP´S ESTÃO A 

“REBENTAR PELAS CUSTURAS” 

TRABALHADORES JÁ NÃO AGUENTAM MAIS 

CE/CTT TEM QUE TOMAR MEDIDAS URGENTES 
 

A situação nos locais de trabalho do atendimento e distribuição é demasiado preocupante para que a 

CE/CTT faça de conta que nada se passa. Os trabalhadores já não aguentam esta situação e aumentam 
as situações de doença provocadas pelo stress, pelos elevados ritmos de trabalho e pelas cargas de 
trabalho. 

No atendimento, as lojas têm postos de trabalho vagos que ou não são ocupados ou são ocupados por 

trabalhadores deslocados de outras lojas que por consequência ficam na mesma situação. Esta situação é 
comum a todo o país, notando-se ainda mais nas lojas que têm balcões do Banco CTT, pois os 
trabalhadores são desviados dos restantes balcões e não são substituídos. Nas horas de almoço é 
frequente ficar apenas um trabalhador ao balcão e no final do dia, após o encerramento da Estação, ficam 
ainda dezenas de utentes/clientes para atender. Por este facto muitos trabalhadores fazem 1 hora ou hora 
e meia de trabalho a mais. As contratações efectuadas para substituição de férias foram manifestamente 
insuficientes. Estão a aumentar exponencialmente as situações de doença, sobretudo de ordem 
psicológica, provocadas pela sobrecarga de trabalho. 

Na distribuição a situação é semelhante. Sobrecarga de trabalho e ritmos de trabalho muito elevados os 

quais os trabalhadores já não aguentam. Também neste sector as situações de doença estão a aumentar. 
Estas situações devem-se à falta de pessoal, e à internalização do correio expresso e publicidade, sem o 
aumento dos meios humanos e matérias necessários. Não se fazem omeletes sem ovos e os estudos 
efectuados ou foram mal feitos (deliberadamente?) ou não tiveram em conta as reais necessidades de 
trabalhadores. 

Como consequência de toda esta situação, os clientes estão cada vez mais insatisfeitos e quem paga a 

fava são os trabalhadores, pois são eles que dão a cara. 

Os CTT têm uma responsabilidade na actividade postal que tem que ser assumida e cumprida, por isso a 

CE/CTT tem que tomar as medidas necessárias e urgentes para resolver a situação. Ninguém pode ter 
sequer a veleidade de sonhar que “se lixem os trabalhadores porque o nosso compromisso é com os 
accionistas”. São os trabalhadores que produzem, eles merecem mais e melhor. 

Sindicaliza-te 

sntct – a força de continuarmos juntos! 


