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NEGOCIAÇÕES PARA A REVISÃO DA MATÉRIA SALARIAL DOS CTT 

PARA O ANO DE 2021 – 7ª SESSÃO NEGOCIAL 
 

 

CTT PROPUSERAM 9€ DE AUMENTO PARA SALÁRIOS 

ATÉ 1.637,55€ (EXCEPTO PARA OS QUE JÁ FORAM 

ABRANGIDOS PELO AUMENTO DO SMN)  
 

 

PARA UNS HÁ MILHÕES, PARA OS 

TRABALHADORES SÓ HÁ MIGALHAS! 
 

Realizou-se dia 14 de Abril a sétima reunião de negociações. Os CTT apresentaram uma proposta 
de 9€ de aumento apenas para uma parte dos trabalhadores. Aceitam actualizar as tabelas mas 
apenas para incluir o SMN. Não aceitam negociar diuturnidades e subsídios. Os Sindicatos 
contestaram esta proposta dos CTT e posteriormente reformularam a sua proposta: 

• Aumento de 25€ - para todos os trabalhadores (excluindo os que já foram abrangidos pelo 
aumento do SMN). 

• Sub. Refeição – 9,18€; 

• Admissão no decurso do ano de 2021, nos quadros permanentes dos CTT- Sociedade 
Aberta, de um total de 170 trabalhadores, nos seguintes termos: 

• 120 Para a categoria profissional de CRT; 

• 50 Para a categoria profissional de TNG. 

• Actualização dos anexos (tabelas com a matéria salarial) tendo em conta as várias 
actualizações do SMN. 

• Analisar até ao final do ano de 2021 as actuais tabelas anexas ao AE tendo em atenção as 
discrepâncias geradas pelo aumento do SMN e a necessidade de: 1-recolocar trabalhadores 
que se encontram posicionados entre posições de referência; 2- reequilibrar as progressões 
entre Posições de Referência de modo a regularizar o leque salarial. Esta matéria que terá 
custos acrescidos será, após acordo, implementada faseadamente no tempo e tempo.     

• Criação de um grupo de trabalho para analisar e propor alterações ao abono para falhas. 

 

A próxima reunião efectuar-se-á no dia 28 Abril. 

OS TRABALHADORES QUEREM AUMENTOS SALARIAIS 

JUSTOS E QUE REFLITAM OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE 

E PARA ALCANÇAR ISSO ESTÃO DISPOSTOS A EFECTUAR 

AS ACÇÕES NECESSÁRIAS. 

Lisboa, 14 de Abril de 2021 


