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Categorias Profissionais  Grau de Qualificação 
   

Empregados serviços operacionais  I 
Empregados serviços gerais  I 
Carteiro  II 
Operador Administrativo de apoio ao negócio  II 
Técnico  III 
Técnico sénior  IV 
 Especialista I V 
Quadro Superior Especialista II VI 
 Especialista sénior VII 
�
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ANEXO II 
(Cláusula 20ª n.º 3 AE) 

Missão / Conteúdo funcional 
 

Grau de Qualificação I 
Executar actividades (manuais ou mecanizadas) de natureza elementar. 

 
ESO – Empregado de Serviços Operacionais 
Efectuar actividades incluídas no ciclo operativo, que não requeiram qualificação específica. Proceder 
à movimentação, manipulação e transporte de cargas, objectos ou equipamentos, no âmbito da fase 
do ciclo operativo em que se insere. 
 
ESG – Empregado de Serviços Gerais 
Efectuar actividades de suporte que não requeiram qualificação específica, nomeadamente no âmbito 
do registo e reprodução de dados e documentos, da limpeza e conservação de meios e infra-
estruturas. 
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Grau de Qualificação II 
Executar a totalidade das operações incluídas no âmbito da actividade exercida, desde o 

contacto com o cliente (interno ou externo) até à finalização do serviço, operando os meios à 
sua disposição. 

 
CRT – Carteiro 
Executar tarefas inerentes à fase do ciclo operativo em que intervém. Executar as tarefas inerentes às 
actividades de carga e descarga, acondicionamento, transporte, tratamento manual ou mecanizado de 
objectos postais, assegurando igualmente as decorrentes da operação dos meios utilizados, bem 
como a recolha dos indicadores de actividade. Assegurar a recolha, distribuição, entrega e cobrança 
de objectos postais e outros serviços de terceiros. Efectuar assistência e atendimento a clientes e 
colaborar na promoção e venda da gama de produtos e serviços comercializados pelos CTT. 
 
OAN – Operador Administrativo e de Apoio ao Negócio 
Executar tarefas decorrentes do expediente geral da Empresa, de acordo com procedimentos 
estabelecidos, utilizando o equipamento adequado (informático ou outro). 
 

Grau de Qualificação III 
Organizar e executar as actividades ligadas à prossecução dos objectivos da respectiva 

Área de trabalho, de forma a assegurar a satisfação dos clientes. 
 
TCN - Técnico 
Nas áreas operacionais: 
Promover e comercializar o portefólio CTT, de acordo com os objectivos estabelecidos e as 
campanhas em curso. Organizar e executar tarefas ligadas ao ciclo operacional dos correios, que 
requeiram conhecimento aprofundado deste ciclo e do portefólio CTT, visando melhorias de eficiência. 
Executar os procedimentos necessários à finalização dos serviços, assegurando as actividades de 
recolha, distribuição, entrega, cobrança e assistência pós-venda, nos níveis de eficiência 
contratualizados com os clientes. Monitorizar a satisfação dos clientes e promover a sua fidelização. 
Nas áreas de apoio ao negócio: 
Organizar e executar as tarefas decorrentes do expediente geral da Empresa, que requeiram 
conhecimentos específicos (normas e regulamentos, processos de trabalho, tecnologia, etc.), 
utilizando o equipamento adequado. Analisar a informação pertinente e efectuar propostas no sentido 
da melhoria dos procedimentos. 
 

Grau de Qualificação IV 
Recolher e tratar a informação pertinente, de forma a monitorizar a satisfação e 

Expectativas dos clientes e contribuir com propostas de solução para a resolução de 
problemas, de índole operacional. 

 
TSR -Técnico Sénior 
Nas áreas operacionais: 
Garantir a execução de processos operacionais. Comercializar o portefólio de produtos e serviços, de 
acordo com a análise do mercado e concorrência, em função das necessidades e tendências 
identificadas. Avaliar a satisfação dos clientes e propor medidas de fidelização e captação de receita. 
Colaborar na análise de processos e procedimentos, redistribuição de recursos, organização de 
layouts e outros estudos que visem a adequação operacional ao intento estratégico. Propor 
intervenções no sentido da optimização de processos, ganhos de eficiência e melhoria da qualidade de 
serviço. 
Nas áreas de apoio ao negócio: 
Garantir a execução de processos de suporte. Propor as melhorias a introduzir nos processos e 
procedimentos de suporte, com vista à contínua adequação às necessidades do cliente interno e às 
actividades do negócio. Promover a simplificação e a automatização de procedimentos, 
nomeadamente os decorrentes da recolha, tratamento, análise e disponibilização de informação. 
Procurar, continuamente, ganhos de eficiência. 
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QS - Quadros Superiores 
Intervêm tecnicamente a nível da concepção, programação, execução e controlo das políticas 

empresariais, no âmbito dos processos de gestão em que se achem funcionalmente integrados. 
 
Especialista I 
Responsabilidade – O trabalho é-lhe atribuído com especificações e enquadramentos técnicos de 
pormenor, a partir dos quais actua com relativa autonomia. É sujeito a supervisão técnica frequente por 
parte do responsável imediato. Encarrega-se, esporadicamente, de garantir as articulações 
interfuncionais. Pode por vezes coordenar tecnicamente profissionais de qualificação igual ou inferior à 
sua. 
Posicionamento Estratégico – Subordina o desenvolvimento dos seus trabalhos à observância dos 
enquadramentos de estratégia e de política empresarial que lhe são transmitidos, seguindo os planos e 
processos de actuação da sua unidade de colocação. Determina, com o responsável imediato, a 
sequência de actividades mais ajustada à consecução dos objectivos fixados, agindo numa 
perspectiva temporal de curto prazo, por norma decorrente do trabalho técnico especificamente 
atribuído. 
Excelência Técnica – Detecta, analisa e trata os detalhes técnicos necessários à elaboração dos seus 
estudos e pareceres, por norma respeitantes à resolução de problemas confinados à área funcional 
respectiva. Presta atenção a factos e tendências envolventes que possam influenciar o seu trabalho. 
Atende a ideias de inovação, que procura incorporar na actuação prática, e age sobretudo a nível da 
execução técnica especializada. Possui a noção clara de que as necessidades do cliente, para o qual 
se acha orientado, deverão ser satisfeitas de forma adequada. 
 
Especialista II 
Responsabilidade – O trabalho é-lhe atribuído com as orientações técnicas e de gestão consideradas 
mais relevantes, ficando sujeito a supervisão técnica, espaçada, pelo responsável imediato. Garante 
as articulações interfuncionais necessárias e pode coordenar tecnicamente, com ou sem carácter de 
continuidade, profissionais de qualificação igual ou inferior à sua. 
Posicionamento Estratégico – Identifica os passos necessários para articular o desenvolvimento do 
seu trabalho com as estratégias e as políticas empresariais, cuja definição por vezes apoia, e possui a 
percepção clara dos pressupostos técnicos e das condicionantes delas decorrentes. Conhece, analisa 
e leva em conta a influência dos comportamentos organizacionais e as consequências do processo de 
mudança, procurando agir tecnicamente sobre eles. 
Excelência Técnica – Desenvolve projectos, acções e pareceres de considerável complexidade, 
identificando e estudando os aspectos relevantes, e determinando, por via de regra com algum apoio 
da sua supervisão técnica, os passos necessários para a realização dos objectivos fixados. Concretiza 
o seu trabalho, preponderantemente, a nível da execução técnica especializada, podendo também 
actuar, algumas vezes, no âmbito da concepção de instrumentos de gestão. Aberto frequentemente à 
pesquisa e adopção das melhores práticas, que subordina a uma orientação clara para o cliente. 
 
Especialista Sénior 
Responsabilidade – O trabalho é-lhe por via de regra confiado com explicitação dos objectivos finais, 
apenas condicionado pelas estratégias e políticas empresariais. Conduz, com grande autonomia 
técnica, projectos, acções e estudos de elevada complexidade, com implicações importantes para a 
gestão global da Empresa. Pode coordenar tecnicamente, com ou sem carácter de continuidade, 
profissionais da mais elevada qualificação. 
Posicionamento Estratégico – Participa de forma determinante na concepção das estratégias e das 
políticas empresariais, desenvolvendo-as posteriormente em objectivos específicos, planos, projectos, 
acções e soluções técnicas e de gestão. Contribui frequentemente, em grande parte por iniciativa 
própria, para a alteração de sistemas e instrumentos de gestão, concretizando soluções com impacto 
significativo em toda a organização e muito relevantes no que respeita ao processo de mudança 
empresarial. 
Excelência Técnica – Decompõe com facilidade e segurança problemas complexos nos seus 
detalhes mais relevantes, analisa e articula os aspectos quantitativos e qualitativos, desenvolve 
abordagens profundas e criativas sobre as opções possíveis e suas implicações a nível empresarial e 
propõe soluções ajustadas e inovadoras. Trabalha com frequência a elevado nível de concepção 
técnica. Distingue-se por uma atitude permanente de procura, estudo e implementação das melhores 
práticas. Assume como prioridade a orientação para o cliente, incorporando-a por sistema nos 
trabalhos e projectos que concretiza. 
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ANEXO V 
(Cláusula 95ª AE) 

Tabela de integração dos grupos profissionais previstos no AE revogado (AE 2006) nos graus 
de qualificação e categorias profissionais constantes no presente AE (AE 2007) 
 

Grupo profissional actual Grau qualificação proposto Categoria profissional proposta 
   

ESE I Empregado serviços operacionais 
OPT – TSG - VIG I Empregado serviços gerais 
CRT - MOT II Carteiro 
COZ – TAC – TIE - TRA II Operador administrativo de apoio ao negócio  
OSI – TEP – TPG - TRA III Técnico 
ASG –EDC –ENF –TCF -TDG IV Técnico Sénior 
Especialista V Quadro superior 
Assessor VI Quadro superior�
Consultor VII Quadro superior�

 
Bandas salariais de referência 

Clª 57 nº 1 
 

Grau de qualificação Bandas salariais de referência 
 
 

(Nota do SNTCT – os máximos 
de referência apenas poderiam 

ser atingidos por acto de 
gestão) 

Máximo garantido, na 
melhor das hipóteses, 
com avaliações 
excelentes todos os 
anos, ao fim de 30 
anos de trabalho, 
para além dos 
aumentos anuais. 

Máximo garantido, na 
pior das hipóteses, 
com avaliações 
negativas, ao fim de 
40 anos de trabalho, 
para além dos 
aumentos anuais. 

    

I 455,00  -  900,00 euros 818,70 euros 455,00 euros 
II 495,00  -  1200,00 euros 915,10 euros 915,00 euros 
III 575.00  -  1500,00 euros 1158,40 euros, com 

excepção dos TPG 
TEP e OSI que 
poderão ir até 

1230,80 euros 

575,00 euros  

IV 656,00  -  1800,00 euros 1471,80 euros, com 
excepção dos ASG, 
que só poderão ir até 

1395,70 euros  

656,00 euros 

V 850,00  -  1720,00 euros ? 850,00 euros 
VI 1295,00  -  2200,00 euros ? 1295,00 euros 
VII 1720,00  -  2650,00 euros ? 1720,00 euros 
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• A ADM/CTT queria a POLIVALÊNCIA DE FUNÇÕES, podendo os TPG, no futuro, 
efectuar funções de transporte, tratamento e distribuição de correspondências. 

• A ADM/CTT queria diminuir bastante o nível de entrada dos trabalhadores. 
• A ADM/CTT quer “acenar com a cenoura” dos vencimentos poderem ser mais altos que 

os máximos actuais, mas garantindo apenas que cada trabalhador manteria o que 
ganha actualmente. A partir de agora seria por avaliação, com prazo de garantia 
de 6 anos se a avaliação fosse excelente, de 9 anos de a avaliação fosse normal e 
se a avaliação fosse negativa, nunca mais seria promovido. 
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