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ERA UMA EVIDÊNCIA. 

O terror laboral resultante da atitude prepotente da “chefia” do CDP de Ponte da Barca era uma evidência 
que estava à vista de todos. 
Os métodos de perseguição e de atropelos aos direitos dos trabalhadores, levou alguns destes com mais 
de 20 anos de Empresa a rescindirem por não aguentarem mais o terror laboral instalado, houve 
despedimentos através de processos disciplinares, enfim, foi uma panóplia de situações que não podem 
existir na gestão duma empresa e tudo isto contribuiu para a desmotivação profissional com graves 
consequências para todos – Empresa e Trabalhadores. 
 

DEMOROU DEMASIADO TEMPO. 
A situação deste tipo de chefia, inaceitável em qualquer empresa, demorou demasiado tempo a ser 
compreendida a nível Central, mas finalmente a Administração acabou por tomar a decisão que há muito 
se impunha e exonerou do cargo de chefia do CDP de Ponte da Barca, o indivíduo que nunca deveria ter 
ocupado tal cargo, com o que teriam sido evitados muitos prejuízos para os CTT naquele local de trabalho. 
O SINTTAV há muito que vinha acompanhando a situação e fazendo o que lhe competia na defesa dos 
trabalhadores, porque era evidente que tal situação teria que ter o fim que teve, o “ditadorzeco” ser 
corrido, já que nem competência teve para perceber que mais dia, menos dia, era o que lhe estava 
reservado. Ser "corrido" e fim do ciclo. 
 

O QUE SE ESPERA? 

O SINTTAV espera que uma nova realidade laboral seja implementada no CDP de Ponte da Barca, onde cada 
um assuma as suas responsabilidades para bem dos trabalhadores e da Empresa. 
 

DEVERES E DIREITOS. 
Todos os trabalhadores, independente da sua condição, quer chefiem ou sejam chefiados, têm direitos e 
deveres e se cada um assumir esta realidade, como o SINTTAV está certo que irá acontecer, a estabilidade 
laboral voltará e todos ganham, porque: 

• Uma empresa, para o seu bom funcionamento, necessita de estabilidade laboral. 

• Os trabalhadores, para se sentirem motivados, necessitam da estabilidade laboral. 

É esta realidade que o SINTTAV espera que volte ao CDP de Ponte da Barca. 
 

DIÁLOGO SÉRIO E TRANSPARENTE. 

A linha orientadora da actividade sindical que o SINTTAV defende e pratica, é sobejamente conhecida – A 
melhor ferramenta para se evitarem ou resolverem os problemas laborais, é um diálogo sério e 
transparente entre quem chefia, quem é chefiado e quem representa os trabalhadores. 
Por isso, esta será a postura que o SINTTAV irá ter também em relação ao CDP de Ponte da Barca. 

SINTTAV - O TEU SINDICATO 

INFORMAÇÃO SINTTAV AOS TRABALHADORES DO 
CDP DE PONTE DA BARCA 

ÀS VEZES A JUSTIÇA TARDA, MAS ACABA POR SER FEITA 
      ACABOU O TERROR LABORAL NO CDP DE PONTE DA BARCA 


