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A ADM volta a apresentar propostas que visam destruir o AE/CTT. No fundamental rotoma as 
propostas do ano passado. 
A resposta dos trabalhadores foi demolidora. A ADM não aprendeu com a lição e, com a 
crença própria dos fracos, volta a apresentar “mais do mesmo”. 
Os trabalhadores querem manter os seus direitos, as suas regalias e recuperar poder de 
compra. Por isso vão dar a resposta adequada. 
O SNTCT começa hoje a divulgar partes da proposta apresentada, para esclarecer os 
trabalhadores. 
No que diz respeito às carreiras, a proposta da ADM é a seguinte: 
 

Categoria profissional  Grau de qualificação 

   

Auxiliar  I 

Operador  II 

Técnico  III 

Técnico Sénior  IV 

 Especialista I V 

Quadro Superior Especialista II VI 

 Estecialista Sénior VII 
 

Apenas 5 categorias profissionais e 7 graus de qualificação. A polivalência funcional seria 
quase total e os trabalhadores seriam paus para toda a obra. 
 

Como vamos ver a seguir, a integração actuais grupos profissionais na estrutura agora 
apresentada seria feita não com base nas competências, mas sim com base nas habilitações 
literárias: 
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Actual grupo profissional Grau de 
qualificação 

proposto 

Categoria profissional 
proposta 

   

ESE, OPT, TSG, VIG 
 

Auxiliar 

MOT, TIE, TAC, TRP, CRT, TPG 
que detenham habilitações 
inferiores ao 12º ano de 
escolaridade 

 
Operador 

TEP, OSI, TRA, CRT, TPG que 
detenham habilitações iguais ou 
superiores ao 12º ano de 
escolaridade 

 
Técnico 

ASG, EDC, ENF, TCF, TDG 
 

Técnico Sénior 

Especialista   

Assessor 
 

Quadro Superior 

Consultor   

 
Deixaria de haver promoções automáticas mudanças de nível e prazos de garantia. Os 
aumentos passariam sempre a depender da boa vontade da administração e das 
chefias.  E para completar, a ADM apresenta a seguinte grelha salarial, a que pomposamente 
chamas banda: 
 

Grau de qualificação Banda salarial de referência 
  

I 410,00 �   -   900,00 � 

II 460,00 �   -   1200,00 � 

III 560,00 �   -   1500,00 � 

IV 660,00 �   -   1800,00 � 

V 850,00 �   -   1720,00 � 

VI 1295,00 �   -   2200,00 � 

VI 1720,00 �   -   2650,00 � 

 
 

QUANTO A CARREIRAS ESTAMOS CONVERSADOS, �������� ���� �����
�������. 

É ESSA A VONTADE DOS TRABALHADORES ! 


