
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ADM mostrou finalmente a sua intenção, acabar com o AE/CTT. Para isso quer afastar o SNTCT 
das negociações. 
A ADM acusou o SNTCT de não querer negociar, de andar a “queimar tempo”. Disseram que estavam 
a negociar seriamente e que nós não apresentávamos propostas concretas. Fizeram crer que eram os 
bonzinhos e nós éramos os malvados. 
Aplicaram sem negociar, por acto de gestão, aumentos salariais de 1,4% e 1,5%, muito abaixo da taxa 
de inflação. FOI MÁ FÉ NEGOCIAL. 
Mesmo assim o SNTCT continuou a negociar, porque se houvesse vontade negocial por parte da 
ADM, dado que a negociação era global, quando chegássemos a acordo, a matéria salarial teria de ser 
revista para valores justos. 
No dia 18 de Setembro, a ADM fez sair um comunicado em que afirmava um conjunto de intenções 
não reafirmadas nem concretizadas, fazendo crer que estava tudo a correr bem e que o SNTCT e 
outros Sindicatos não estavam a “colaborar”. 
Na reunião do dia 18 de Setembro o SNTCT tinha apresentado uma proposta global, incluindo as 
matérias que estava disposto a aceitar, as de que não abdicava, proposta salarial e carreiras. A 
proposta foi a seguinte: 
 
CALENDARIZAÇÃO IMEDIATA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS NEGOCIAÇÕES 
 

Na reunião do dia 18, o SNTCT propõe o seguinte calendário para o prosseguimento das negociações. 
Nestas sessões, as partes poderão negociar todas as matérias. 

• Dia 25 de Setembro, às 15H00 
• Dia 27 de Setembro, às 10H00 
• De 28 de Setembro a 9 de Outubro, uma suspensão das negociações directas, para contactos 

informais. 
• Dia 10 de Outubro, às 15H00 
• Dia 15 de Outubro, às 10H00 

• Dia 17 de Outubro, às 15H00 
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MATÉRIA SALARIAL 
 

        
Tabela salarial       
       Nível 1 a 16 (letras B1 a M)          3,00%   
       Nível 17 a 27(letras M1 a S)   2,90%   

        

Referencial mínimo de aumento   20 Euros   
        

Diuturnidades   3,00%   
Sub refeição   3,00%   
Sub peq. Almoço   3,00%   
        

Abono para falhas   2,90%   
Sub divisão/indexação   2,90%   
Sub cargas e descargas   2,90%   
Complemento distribuição   2,90%   
Sub turno   2,90%   
Sub condução 1   2,90%   
Sub condução 2   2,90%   
Acumulação MOT   2,90%   
        

Sub infantário   3,50%   
Sub amas   3,50%   
        

Compensação cessação actividade   2,50%   
Sub atendimento ECA's   2,50%   
        

Data de efeitos     1 Janeiro de 2007 
 
 
CARREIRAS 
 

Eliminar o GP ESE   
Integração dos ESE’s em CRT, 
mantendo a antiguidade 

  

   

Restantes Grupos Profissionais Do 1º para o 2º nível 1,5 ano 
 Do 2º para o 3º nível 3 anos 
  

Restantes níveis 
Nomeação/avaliação c/ prazo de 
garantia de 6 anos. 

  Percentagem de promoções anuais 
de 20% dos trabalhadores de cada 
níveis. 

  Manutenção da última promoção, 
(quando chegar a altura) para 
todos os trabalhadores em níveis 
de promoção automática/ n1 e n2. 
Uma única vez 

  Promoção de todos os 
trabalhadores em níveis de 
nomeação, contando como critério 
a antiguidade de 7 anos. Uma 
única vez 

  Negociação prévia de critérios de 
avaliação para efeitos de 
promoção 

  Constituição de uma comissão 
bipartida que avalie as 
reclamações acerca das 
promoções 

   

Eliminações de todos os GP’s que não 
tenham trabalhadores 

  

Manter os actuais níveis de 
escolaridade para efeitos de admissão 

  

   

   
   

Quadros superiores   
Quadros superiores – proposta da   



 
 

 

empresa mas com uma percentagem 
de promoção anual de 5% de 
especialista I a Especialista II e a 
Especialista Sénior. Com critérios 
também de antiguidade entre 
Especialista I e Especialista II 

 
 
CLAUSULADO 
 

Clausulas 1ª e 2ª  
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusula 3ª 
Aceitámos a proposta da empresa 
Clausula 4ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração (eliminando o ponto 3) 
Clausula 5ª, 6ª e 7ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusulas 8ª 
Manutenção do actual AE, eliminando o ponto 8 e alterando o ponto 5 
Cláusula 9ª 
Manutenção do actual AE 
Clausulas 10ª, 11ª e 12ª 
Mantivemos a nossas propostas de alteração 
Cláusula 13ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração, acrescentando uma alínea 
Cláusula 14ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusula 15 e 16ª 
Aceitámos a propostas da empresa 
Cláusula 17ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusulas 18ª, 19ª e 20ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusulas 21ª a 26ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusula 27ª 
Aceitámos a proposta da empresa, mas mantendo o ponto 3 do actual AE 
Cláusulas 28ª e 29ª 
Aceitámos as propostas da empresa se nela fosse incluído o texto da clª 29 do actual AE 
Cláusula 30ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusula 31ª 
Aceitámos a proposta da empresa para a sua clª 32ª 
Cláusula 32ª 
Manter o actual AE 
Cláusula 33ª 
Eliminar 
Cláusulas 34ª a 56ª 
Manter o Actual AE 
Cláusula 57ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusulas 58ª a 78ª 
Manter o actual AE 
Cláusula 82ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusulas 83ª a 115ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusula 116ª 



Aceitámos o ponto 1 da proposta da empresa, mantendo os restantes do actual AE 
Cláusulas 117ª a 171ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusula 172ª e 173ª 
Mantivemos a nossa proposta de alteração 
Cláusulas 174ª a 178ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusulas 179ª a 183ª 
Mantivemos as nossas propostas de alteração 
Cláusulas 184ª a 188ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusulas 189ª a 191ª 
Retirámos as nossas propostas de alteração. Manutenção do actual AE 
Cláusula 192ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusulas 193ª a 207ª 
Eliminar 
Cláusulas 208ª a 221ª 
Manutenção do actual AE 
Cláusula 222ª 
Eliminar 
 
PERÍODO NORMAL DE TRABALHO 
 

Aceitámos a proposta que a empresa tinha apresentado mas com as seguintes alterações: 
Ponto 2. 
O período normal de trabalho é de 7 horas e 36 minutos diárias e 38 horas semanais. 
Ponto 4. 
.... pode ser aumentado até ao máximo de 2 horas e 24 minutos, sem que o a duração do trabalho semanal exceda as 50 
horas semanais. 
Ponto 5. 
.... seja inferior a 37 horas e 36 minutos .... 
Ponto 6. 
Eliminar 
Ponto 7. 
... é apurada por referência a períodos de 6 meses. 
Ponto 8. 
.... nos termos previstos no ponto 4 .... deve ser comunicada ao trabalhador com uma antecedência mínima de 1 
semana, entrar em vigor após um fim de semana e prevista na escala do serviço, elaborada conjuntamente com os 
representantes sindicais dos trabalhadores desses local de trabalho, com uma antecedência de 6 meses. 

 
 
 

 

O SNTCT demonstrou boa-fé, vontade negocial, apresentou inúmeras propostas de alteração, aceitou 
várias propostas da ADM. Mas não abdicou dos direitos fundamentais nem de aumentos salariais 
justos. 
 
A RESPOSTA DOS TRABALHADORES VAI SER 
 

 
 
 

 

A RESPOSTA DA ADM/CTT FOI:      SUSPENDEMOS AS NEGOCIAÇÕES COM O SNTCT 
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