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1. Contexto Pandémico 
 
O efeito global da pandemia no setor postal em Portugal foi, nos sete trimestres do decorrer da pandemia, de, em 
média, 8,1% de perda de tráfego por trimestre1. Apesar da recuperação face a 2020, o primeiro período de 2021 
foi marcado pelo contexto pandémico adverso, tendo impactado de forma distinta as diferentes áreas de negócio.  
 
Por outro lado, verificou-se uma aceleração da queda do tráfego postal, sobretudo no primeiro e terceiro 
trimestre, devido às medidas de confinamento e à crescente digitalização de processos verificada na generalidade 
das empresas. No segundo trimestre, com o reinício de atividade, com a retoma de campanhas de alguns anunciantes 
associados a um período de maior desconfinamento, a correspondência (incluindo correio editorial e publicidade 
endereçada) regista um aumento de tráfego, sobre um período no ano anterior muito impactado pela pandemia.  
 
Em termos de rentabilidade, a pandemia implicou também diversos desafios para a atividade postal que impuseram 
uma pressão acrescida nos custos (e.g. medidas de segurança adicionais, elevadas taxas de absentismo, reajustes 
de modelos operacionais, entre outras). 
 
De acordo com o índice de exigência de confinamento da Universidade de Oxford, Portugal posicionou-se, nos dois 
primeiros trimestres de 2021, na metade superior (i.e. mais exigente) dos operadores membros do IPC devido às 
medidas de restrição impostas2. Neste período com medidas confinamento mais restritas, verificaram-se as 
maiores quedas de correspondência e correio editorial. Verificou-se ainda, naturalmente, a queda de 
publicidade endereçada no primeiro período3.  
 
Os picos pandémicos levaram o Governo português a assumir diferentes medidas restritivas ao longo do período 
(e.g. estado de emergência, situação de calamidade, situação de contingência, entre outras) obrigando-nos assim a 
descrever o impacto no setor postal por trimestre de atividade deste ano. em termos de tráfego, entre os CTT e uma 
média dos operadores postais, face aos períodos homólogos do ano anterior, verifica-se que: 
 

 A queda de tráfego do correio endereçado foi superior nos CTT face à média dos operadores postais: 

diminuição de volume nos dois trimestres com queda de correio (primeiro e terceiro períodos) e aumento 

menor de tráfego no período de desconfinamento (segundo trimestre) nos CTT face à média dos 

operadores; 

 

 O mesmo sucedeu para o correio publicitário endereçado, com exceção do primeiro trimestre, em que a 

queda foi significativamente menor face à média; 

 
 O correio publicitário viu uma queda de tráfego no primeiro e terceiro trimestres menor que a média dos 

operadores postais, e um aumento de tráfego no segundo trimestre maior que a média; 

 
  

 
1 Fonte: Relatório trimestral ANACOM 3º Trimestre Serviços Postais 
2 Fonte: Covid-19 government response tracker (https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker) 

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker
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Níveis de crescimento no volume de Correio e Expresso e Encomendas, para os CTT 
(Portugal) e para a média do setor (% YoY, comparação por trimestre, não cumulativo)3 

 
A alteração estrutural causada pelo aumento de peso das encomendas face ao correio tem, naturalmente, impacto 
nas operações, nomeadamente no processo de distribuição. Como se verificou já em 2020, os operadores postais 
têm reagido de forma ágil, ajustando a operação para lidar com as alterações na procura e as disrupções no 
transporte, mantendo como eixos prioritários o suporte ao governo, a proteção dos trabalhadores e o suporte à 
população vulnerável. 

 
 
2. O setor Postal 
 
2.1 – Drivers de Crescimento 

 
A tendência de diversificação no Setor Postal mantém-se surgindo como principal consequência da substituição 
digital, com um elevado impacto negativo na atividade do correio. 
 
O constante aumento dos níveis de Expresso e Encomendas, a alteração de padrões de consumo resultante dos 
períodos de confinamento, constituem fatores que implicam uma resposta a longo prazo dos operadores postais, 
forçando uma aceleração na transição da operação de correio para expresso e da automatização da operação, 
em detrimento de procedimentos manuais.  
 
Nos períodos de desconfinamento, verifica-se a necessidade de aumentar a flexibilidade horária na entrega de 
encomendas fora de casa, levando os operadores a procurarem parceiros com horário alargado onde os clientes 
possam recolher as suas encomendas de forma mais conveniente. As entregas “out of home” (pontos de entrega e 
cacifos) ganham relevância no segmento B2C, dando maior conveniência ao cliente e garantindo entregas 
“contactless”, no caso dos cacifos, verificando-se um aumento na aceitação por parte dos consumidores. Em traços 
gerais, a pandemia acelerou a necessidade de desenvolvimento tecnológico, reforçando a tendência crescente de 
investimentos de automatização no setor postal e levou a que os operadores postais procurassem aumentar a 
capilaridade da sua rede de entrega de encomendas assim como a flexibilidade de horários. 
  

 
3 Fonte: Relatório trimestral ANACOM 3º Trimestre Serviços Postais e dados internos 
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Desde 2009, o volume agregado de correio diminuiu em um quarto nos países desenvolvidos chegando a cair para 
metade em alguns operadores4. Por outro lado, o mercado de Encomendas continua a ser o mercado com o maior 
crescimento no setor postal. Desta forma, o peso do negócio de correio no setor é cada vez menor, 
representando em 2019 cerca de 32,2% (queda de c. 4 pontos percentuais face a 2014), em contrapartida o 
segmento de Encomendas & Logística é o negócio que apresenta os maiores níveis de crescimento, representando 
cerca de 30,4% (aumento de c. 7 pontos percentuais face a 2014) da receita no setor postal. 
 

 
Desde 2014, aproximadamente, 75% dos operadores apresentaram uma queda nas receitas referentes à 
atividade de correio, no entanto, e apesar do esforço de diversificação da receita, os serviços de correio ainda 
contribuem para mais de metade da receita em cerca de 40% dos operadores postais mundiais analisados. 
O aumento da digitalização e a queda de tráfego postal leva os operadores a diversificarem o seu negócio.  

Os operadores procuram melhorar o seu posicionamento investindo na logística de e-commerce, procuram expandir 
os seus serviços financeiros, melhorar a sua rede de retalho, etc. Em 2019, dois terços da receita da indústria 
correspondiam a serviços não-correio. Os operadores procuram ainda diversificar a sua carteira de negócios ao 
nível internacional. Em 2019, a receita proveniente de subsidiárias internacionais atingiu o máximo de 23% da 
receita total. Em média, desde 2014, a taxa de crescimento do negócio internacional é de 10%5. 

 
  

 
4 Fonte: “Global Postal Industry Report 2020”, International Post Corporation 
5 Fonte: “Global Postal Industry Report 2020”, International Post Corporation 
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2.2 – Área de Negócio Correio 

 
O aumento da digitalização e a utilização de internet tem impactado o tráfego de correio observado nos 
operadores postais, tanto para clientes governamentais como empresariais ou particulares. O aumento da 
penetração destas alternativas na sociedade (e.g. 53,6% da população mundial utiliza a internet e 75,6% dos 
agregados familiares utilizaram smartphones no ano de 2019) leva a que os consumidores se centrem em 
alternativas digitais para soluções de comunicação (89% dos utilizadores de internet globalmente utilizaram 
aplicações para comunicar), de gestão financeira pessoal (35% dos utilizadores de internet globalmente aplicações 
bancárias) e de comércio (66% dos utilizadores de internet globalmente utilizaram aplicações de comércio online)6 
 
Apesar da pressão imposta pela digitalização na atividade postal, a maioria dos operadores apresenta um 

crescimento sustentável de receitas associadas à atividade postal (cerca de 60% dos operadores abrangidos pelo 
IPC), sendo a média do crescimento de receitas em 2019 igual a 5,0%.7.  
 
Se por um lado se confirma que a digitalização teve um impacto negativo na atividade de correio, por outro, 
também se verifica que foi motor de desenvolvimento.  
 
Entre os vários operadores, identificam-se três principais macrotendências8 de incorporação digital nas soluções 
de correio tradicional: 
 

1. o incremento e otimização da ligação entre o meio físico e o meio digital, através de sinergias 
entre o canal tradicional e o canal tecnológico, com um potencial de valor acrescido para, por exemplo, 
o correio publicitário (e.g. incorporação de tecnologias de realidade aumentada).  

 
2. a tendência de acréscimo de informação nos produtos de correio, reforça a prioridade central dos 

operadores em garantir que os envios de correio terão cada vez mais informação sobre o seu estado de 
envio e receção.  

 
3. reconhecendo a conveniência enquanto um dos principais drivers da digitalização, os operadores têm 

apostado numa melhoria na conveniência nos canais de envio e receção de correio, através de 
soluções com o correio híbrido (i.e. preparação do correio em formato digital posteriormente 
convertidas para correio físico e entregues ao destinatário). 

  

 
6 Fonte: “Global Postal Industry Report 2020”, International Post Corporation 
7 Fonte: “Global Postal Industry Report 2020”, International Post Corporation 
8 Fonte: Estudo interno, com foco num conjunto limitado de operadores postais europeus 
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Considerando o mercado postal português, o tráfego total dos serviços postais totalizou 603,6 milhões de objetos 
em 2020, o que representa uma diminuição de 12% quando comparado com o ano anterior. Os primeiros nove 
meses de 2021 somaram 362 milhões de objetos (-7% que o período homólogo, um período já com forte queda 
de tráfego)9.  
 
Devido ao desconfinamento no segundo trimestre, com o recomeçar de várias atividades, houve uma ligeira 
recuperação de 8% de tráfego quando comparado com o período homólogo. No entanto, é de ressaltar, que o 
segundo período de 2020 foi o período mais afetado pela pandemia, ficando assim a evolução de rendimentos e 
tráfego penalizada por este efeito.  
 
A queda do tráfego postal total associa-se à diminuição do tráfego das correspondências (i.e. correio 
transacional) que nos nove primeiros meses do ano de 2021 perdeu 16,3 milhões de objetos face ao período 
anterior (-5%). 
 
O correio editorial apresenta uma queda de 2% no mesmo período, com uma queda naturalmente mais significativa 
de 10% no primeiro trimestre.  
 
Numa visão trimestral, verifica-se que o tráfego postal foi bastante afetado no primeiro trimestre de 2021, que 
corresponde ao período de maior confinamento, e que, este efeito se fez notar novamente no terceiro trimestre de 
2021, apesar de forma mais suave, a par de novas medidas restritivas associadas à pandemia COVID-19. De notar, 
que o período de medidas de confinamento mais restritivas foi o período em que se deu o aumento de encomendas 
de 49% (no primeiro trimestre de 2021 face a 2020). 
 
Numa análise histórica do tráfego no mercado de correio português, verifica-se a tendência de decréscimo da 
atividade do correio, qualquer que seja o produto de correio analisado (transacional, publicitário 
endereçado e editorial).10 

 
Evolução do tráfego do mercado de correio e encomendas em Portugal (2012-2021)11 
 

 
Em linha com o decréscimo no volume postal e de forma a evitar casos de insustentabilidade no serviço postal, os 
estados-membros têm vindo a criar mecanismos de flexibilização ou compensação do serviço postal. 
 
Os mecanismos de flexibilização abrangem a velocidade da entrega (e.g. em 6 países da Europa a entrega no dia 
seguinte (D+1) não faz parte do Serviço Universal), a frequência de entrega (e.g.  eliminação de entregas ao sábado 
na Noruega), o âmbito do Serviço Universal (e.g. exclusão da encomenda doméstica na Finlândia) e o preço 
(liberdade comercial e flexibilidade de preço no Reino Unido).  
  

 
9 Fonte: ANACOM - Serviços postais - 3.º trimestre de 2021 - Histórico dos elementos dos ''serviços postais'' 
10 Fonte: ANACOM - Serviços postais - 3.º trimestre de 2021 - Histórico dos elementos dos ''serviços postais'' 
11 Fonte: ANACOM - Serviços postais - 3.º trimestre de 2021 - Histórico dos elementos dos ''serviços postais'' 



 

 

 

 

 

7 

Proposta Revisão Salarial 2022 | CTT 

 
Do lado da compensação, destaca-se que metade dos governos da UE subsidiam os operadores incumbentes pelo 
esforço financeiro imposto, apresentando, no entanto, modelos de compensação distintos. Estes incluem o 
financiamento direto do SU (e.g. Itália, Espanha e Noruega), subsídios para outras atividades como SIEG (e.g. 
Bélgica e Reino Unido) e subsídios através de benefícios fiscais (e.g. França). 
 
Transversalmente à maioria dos operadores postais, a percentagem de receita atribuída ao serviço universal 
tem vindo a decrescer gradualmente12. Para mitigar os efeitos da queda de tráfego, os operadores têm procurado 
reduzir os custos de serviço, bem como estabilizar as receitas.  

 
Evolução trimestral do tráfego de Serviço Universal em Portugal (2013-2021)13 

 
Em paralelo com a redução dos custos operacionais, vários operadores destacam o aumento das tarifas dos serviços 
postais como um fator essencial para a manutenção (ou crescimento) das receitas da atividade de correio. Têm-se 
observado, na generalidade dos operadores postais europeus, aumentos de preços significativos nos últimos anos 
nos principais produtos postais, principalmente ao nível do correio prioritário.  
 
No caso português, o serviço postal é totalmente financiado pelos utilizadores, através do preço dos serviços e 
sem recursos a qualquer financiamento público direto.  
 
O último aumento de preços do correio comunicado pelos CTT (2021) fixou-se nos 1,35%14 (cap de acordo com os 
limites estabelecidos pelo regulador), significativamente abaixo dos aumentos médios verificados noutros 
países europeus.  
 
A rentabilidade do negócio de Correio nos CTT tem reduzido, tendo o negócio de Correio apresentado um 
EBIT negativo no 2T21, com uma margem EBIT de -3,6%, e próximo a zero no 3T21, com uma margem EBIT 
de 0,8%. 
  

 
12 Fonte: ANACOM - Serviços postais - 3.º trimestre de 2021 - Histórico dos elementos dos ''serviços postais'' 
13 Fonte: ANACOM - Serviços postais - 3.º trimestre de 2021 - Histórico dos elementos dos ''serviços postais'' 
14 Nota: Atualização correspondente a uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas (não 
contemplada os preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais), nem a oferta do serviço universal a remetentes de envios em 
quantidade, aos quais se aplica o regime de preços especiais 
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Aumento médio das tarifas postais nos operadores europeus 15 

(% aumento sobre a tarifa em vigor no ano anterior) 

 

Isto coloca desafios de agilidade e flexibilidade na gestão dos recursos bastante distintas do que existe hoje no 
mercado – este desafio não é apenas dos CTT mas de todos os operadores postais, mesmo os de maior dimensão. 
 
No seu conjunto estes fatores, nomeadamente a forte intensidade concorrencial, e os fortes níveis de crescimento 
da atividade têm desafiado a manutenção de níveis de rentabilidade ao nível dos que foram atingidos em anos 
anteriores, existindo uma forte pressão para se aumentar o nível de eficiência que permita crescer de forma 
rentável. 

 
 
3. Os CTT SA no contexto do setor 
 
Os CTT são líderes no mercado nacional, tendo uma oferta diferenciadora e capilaridade única.   
 
Os rendimentos da área de negócio de Correio apresentaram no 3T21 um decréscimo de 5,3 M€ (-5,0%) face ao 
3T20, devido ao desempenho do correio internacional de chegada, fortemente influenciado pelo fim da isenção do 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) nas compras extracomunitárias de baixo valor (de minimis) a partir de 
1 de julho de 2021. 
 
Nos 9M21 os rendimentos operacionais de Correio atingiram 316,7 M€, estando bastante abaixo do nível atingido 
no período homólogo antes da pandemia 9M19, que foram de 353,2 M€, representando cerca de 10,5%, tendo em 
conta a estrutura de custos, especificamente salariais. 
 
Verificou-se também o agravamento da quebra do tráfego de correio internacional de chegada no 3T21, foi bastante 
impactado pelo facto de, a partir de 1 de julho, ter entrado em vigor a abolição da isenção de IVA nos envios postais 
extracomunitários com valor inferior a 22 euros (“de minimis”), levando assim à necessidade de desalfandegamento 
de todos os objetos de origem extracomunitária. Este fator afetou todos os países europeus, estando a observar-se 
uma quebra de cerca de 30% nos volumes de correio internacional de chegada em toda a Europa. Esta 
alteração teve um impacto operacional significativo na medida em que, até ao final do 1S21, mais de 95% do tráfego 
de origem extracomunitária dos CTT estava isenta do pagamento de IVA e de processos alfandegários. O processo 
de desalfandegamento foi automatizado de forma a poder responder à nova realidade e as taxas de apresentação à 
alfandega foram reformuladas em conformidade.  
 

 
15 Fontes: IPC, Website operadores, dados internos. Análise interna. Nota:  Considerados os seguintes operadores na análise: An Post, Bpost, Correos, Croatian Post, 
CTT, Cyprus Post, Czech Post, Deutsche Post DHL Eesti Post, Hellenic Post-ELTA, Iceland Post, Latvian Post, Le Groupe La Poste, Lithuania Post, Magyar Posta, 
Österreichische Post, Poczta Polska, POST Luxembourg, Posta Romana, Poste Italiane, Posten Norge, Posti Group, PostNL, PostNord Denmark, PostNord Sweden, 
Royal Mail, Slovenska Posta, Swiss Post.  
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Continua a assistir-se à transferência de negócio associado a objetos de correio tracked para o segmento expresso, 
maioritariamente de objetos oriundos da China, origem esta que desde 2019 tem observado quebras na ordem dos 
75% para toda a Europa. O tráfego do correio internacional de saída registou um crescimento de 2,6%. 
 
Apesar de se terem mantido, no período em análise, as restrições no acesso de clientes às lojas, os rendimentos da 
filatelia nos 9M21 ascenderam a 4,0 M€, representando um crescimento (+3,5%) face ao período homólogo do ano 
anterior. Destaca-se a emissão, no período, de 27 selos da República, 17 postais inteiros e 3 livros temáticos. 
 

 
 
 
4. Gestão de Pessoas 
 
Na atividade Postal, a combinação da entrega do produto em perfeitas condições, o tempo em que decorre a entrega 
e a possibilidade de acompanhar o percurso dessa mesma entrega são os pilares da qualidade percecionada pelos 
Clientes, aspetos que dependem em larga medida da forma como as Pessoas da Empresa desenvolvem atividade 
diariamente. 
 
No nosso setor, as nossas Pessoas são efetivamente um ativo preponderante para a melhoria da produtividade, na 
diferença do nível de serviço entregue e na qualidade percecionada pelos nossos Clientes, aspetos críticos com 
impacto direto na sustentabilidade do negócio, sendo por isso uma prioridade na gestão da Empresa. 
 
O nosso modelo de Gestão de Pessoas centra-se na cadeia de valor de negócio, focada em obter elevados níveis de 
produtividade interna e de qualidade de serviço, tendo como objetivo atrair os melhores profissionais do mercado, 
desenvolver competências e capacidade de trabalho em equipa e compensar de forma adequada o bom 
desempenho, com vista à retenção do talento interno.  

 
  

Tráfego de correio

9M19 9M21
D 

2019/2021

D % 

2019/2021

Transacional 405,9 313,5 -92,5 -22,8%

Publicitário 35,6 26,9 -8,8 -24,6%

Editorial 25,5 21,4 -4,1 -16,1%

Total endereçado 467,0 361,7 -105,3 -22,5%

Publicitário não endereçado 376,5 333,1 -43,4 -11,5%

3T19 3T21
D 

2019/2021

D % 

2019/2021

Transacional 127,0 97,5 -29,5 -23,2%

Publicitário 11,2 7,8 -3,4 -30,4%

Editorial 8,2 6,7 -1,5 -18,3%

Total endereçado 146,4 111,9 -34,5 -23,6%

Publicitário não endereçado 138,9 111,0 -27,9 -20,1%
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5. Proposta de AE | CTT SA 
 
A presente proposta AE | CTT SA foi concebida, por um lado, para responder às necessidades e circunstâncias atuais 
do negócio dos CTT SA no que diz respeito à gestão das suas Pessoas, e por outro, de modo a ir ao encontro das 
expetativas dos próprios colaboradores. 
 
A mesma deve ser enquadrada no atual cenário, tendo em conta as perspetivas de evolução macroeconómica, a 
incerteza da evolução da crise pandémica e os profundos desafios que se colocam ao sector em consequência da 
profunda transformação com que se confronta, nomeadamente com a digitalização da economia, com o natural 
objetivo de melhorar níveis de produtividade e de qualidade percecionada pelos nossos Clientes, como pilar da sua 
sustentabilidade futura dos CTT de forma a incrementar a rentabilidade e eficiência da Empresa. 
 
Tendo em consideração que se continua a assistir: 
 

▪ a uma transformação profunda no sector postal a nível internacional; 

▪ a uma cada vez maior pressão concorrencial; 

▪ a uma aceleração nos últimos anos do ritmo de queda do volume de correio, sendo nos CTT superior ao 

esperado e superior aos pares europeus, decorrente do efeito da digitalização e subsequente efeito de 

substituição, com impacto na receita e na rentabilidade da empresa; 

▪ a um decréscimo na rentabilidade dos operadores postais, incluído os CTT; 

▪ a uma aposta em medidas transformacionais, que reflete um grande esforço de investimento de forma a 

garantir sustentabilidade futura da empresa com a evidente necessidade de adaptar a sua estrutura de 

custos; 

▪ dependendo, assim, a capacidade dos CTT de manterem a sua rendibilidade e recuperarem os 

investimentos efetuados da sua capacidade de diversificar e desenvolver novos negócios e também de 

manter um controlo estrito dos seus custos, nomeadamente os custos com pessoal. 

 
Os dados económicos mais recentes apontam para uma situação económica com bastantes fragilidades, tal como se 
pode constatar no quadro seguinte: 
 

PROJEÇÕES 2021-24 | BANCO DE PORTUGAL 
(Boletim Económico, dezembro 2021) 
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Como resulta do quadro antecedente, em termos de evolução macroeconómica, o ano de 2022 será um ano de 
potencial recuperação, num contexto de taxa de baixa inflação (IHPC - de 1,8%). 
 
Segundo o Banco de Portugal, após uma queda histórica do PIB em 2020 (-8,4%), a economia portuguesa deverá 
registar uma recuperação forte em 2021 (4,8%) e 2022 (5,8%), mantendo um ritmo de expansão mais 
moderado em 2023 e 2024.  
 
A atividade económica retoma valores anteriores à crise na primeira metade de 2022, mas a recuperação é 
assimétrica em termos setoriais. Em 2024 a atividade situar-se-á cerca de 7% acima de 2019, implicando perdas 
contidas face à tendência projetada antes da pandemia.  
 
A economia portuguesa enfrenta importantes desafios nos próximos anos, sendo a resposta de política económica 
crucial para um crescimento sustentado e uma retoma da convergência com a Europa. A previsibilidade dos 
processos de decisão de política económica (monetária, orçamental, regulatória) é essencial para contrabalançar o 
aumento de incerteza que caracteriza os processos de saída de crises económicas. No período atual esta incerteza 
é acrescida pela necessidade de controlo da pandemia. 
 
O Banco de Portugal no Boletim Económico, dezembro 2021, alerta para os riscos em torno destas projeções: 
  

• no curto prazo: associado a um novo agravamento da situação pandémica que resulte em medidas 
mais restritivas, com impacto na confiança dos agentes económicos e na atividade. Uma maior 
persistência das perturbações nas cadeias de fornecimento globais mantém-se como um fator de 
incerteza adicional; 

• no médio prazo: decorrente de parte da poupança acumulada durante a pandemia poder ser 
canalizada para consumo privado, o que contribuiria para um crescimento mais forte da atividade, 
assim como o risco de consequências mais persistentes da crise sobre os setores da economia mais 
afetados pela pandemia; 

• inflacionistas: uma maior transmissão dos aumentos dos preços das matérias-primas e dos bens 
intermédios aos preços no consumidor. A subida recente da inflação, a par das dificuldades de 
recrutamento em alguns setores, pode também implicar pressões mais fortes sobre os salários do 
que as consideradas na projeção. Eventuais aumentos do salário mínimo em 2023-24 constituem 
também um risco em alta para a inflação. 

 
Neste contexto é necessário ter em consideração o crescimento do salário mínimo nacional em Portugal, muito 
acima da taxa de inflação, com um muito forte impacto nos CTT SA – cerca de +1M€ em 2022.  
 
Em termos nominais, e desde a sua criação em 1974, o aumento do SMN terá em 2022 a sua maior expressão de 
sempre (+40€), ou seja, nunca em termos absolutos o SMN cresceu tanto. 
 

 

Ano
Taxa de 

Inflação (a)

2014 485,00 0,0% 0,00 -0,3%

2015 505,00 4,1% 20,00 0,5%

2016 530,00 5,0% 25,00 0,6%

2017 557,00 5,1% 27,00 1,4%

2018 580,00 4,1% 23,00 1,0%

2019 600,00 3,4% 20,00 0,3%

2020 635,00 5,8% 35,00 0,0%

2021 665,00 4,7% 30,00 1,2%

E2022 705,00 6,0% 40,00 1,8%

17,5% 105,00 3,3%

45,4% 220,00 6,5%

(a) -  Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média dos últimos 12 meses - 

Base 2012 - %). Valores a Dezembro (2021: Novembro). E2022 - IHPC Projeção do 

Banco de Portugal - Boletim Económico de Dez 2021. Fonte: INE e BP 2021

Salário Mínimo Nacional

Valor e Variação

2019 - 2022

2014 - 2022
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É importante ainda destacar: 
 

 O aumento do salário mínimo no ano de 2022 nos CTT SA permitirá aos colaboradores abrangidos um 

crescimento médio global de +5,0%, muito acima da Inflação esperada; 

 

 Dado que os custos com recursos humanos representam 66,1% dos custos operacionais dos CTT SA16, 

qualquer aumento que exista nesta base de custos tem um impacto significativo na rentabilidade da 

empresa; 

 
 Para além do forte impacto do aumento do SMN, em 2022, os custos com pessoal aumentarão devido à 

dinâmica de diuturnidades e dinâmica de carreiras que farão acrescer a esta rúbrica de custos até cerca de 
+1M€ o que, acrescido ao aumento do SMN, resultará num crescimento estrutural não reversível de 
cerca de +2M€. 
 

 Com exceção de 2020, nos últimos anos sempre existiram aumentos salariais na empresa; 
 

 
  

 
16Gastos operacionais excluindo depreciações, amortizações, imparidades e provisões 9M 2021 

NO ÂMBITO DA REVISÃO DO AE

Acordo de 

Empresa
Período de Efeitos

% de 

aumento

% média de 

aumento

Taxa de 

Inflação (a)

Crescimento 

real

01-01-2015 - 31-12-2015

Aumento mínimo de 15€ e máximo de 50€ 2,00%

Aumento da quota do plano de saúde de 1,5% para 2,25%

01-01-2016 - 31-12-2016

Intervalos de vencimento base

<=1.250,90€ 1,30%

>1.250,91€  <=1.872,70€ 0,90%

>1.872,71€  <=2.753,00€ 0,70%

>2.753,01€ 0,00%

01-01-2017 - 31-12-2017

Intervalos de vencimento base

<=1.267,20€ 1,00%

>1.267,21€  <=1.889,60€ 0,75%

>1.889,61€  <=2.772,30€ 0,65%

>2.772,31€ 0,00%

01-01-2018 - 31-12-2018

Intervalos de vencimento base

<=1.279,90€ 1,30%

>1.279,91€  <=1.903,80€ 1,20%

>1.903,81€  <=2.790,40€ 1,10%

>2.790,41€ 0,00%

Aumento mínimo de 12€

01-01-2019 - 31-12-2020

Intervalos de vencimento base

<=1.296,54€ 1,20%

>1.296,55€  <=1.926,65€ 1,00%

>1.926,66€  <=2.821,10€ 0,80%

>2.821,11€ 0,00%

Aumento mínimo de 10€

2020 - 0,00% 0,00% -0,01% 0,01%

01-01-2021 - 

Intervalos de vencimento base

2021 <=1.069,96€ 10,65 €

>1.069,97€  <=1.441,41€ 10,10 €

>1.441,42€  <=2.843,67€ 9,50 €

>2.843,68€ 0,00 €

0,79%

~0,9% 1,37%

2017 

2015 0,49%

2016 ~1,2% 0,61%

2,00%

Aumento mínimo de 10€ p/ trabalhadores c/ vencimento base 

<1.000€

0,59%

-0,47%

2018

CTT - S.A. - AUMENTOS SALARIAIS - 2015/21

1,32% 0,99% 0,33%

1,15% 0,34% 0,81%

(a) -  Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média dos últimos 12 meses - Base 2012 - %). Valores a Dezembro (2021: Nov). Fonte: INE

2019

0,81% 1,02% -0,21%
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 Se olharmos para aquilo que foi o aumento de salários de 2015 a 2021, em todos eles, à exceção de 2017 e 

2021, houve um ganho real por parte dos colaboradores que no período se computou em +1,85%. Não 

obstante não ter havido aumentos salariais em 2020 a taxa de inflação 17 foi negativa em – 0,01%. 

 

Proposta CTT: 
 
O contexto apresentado neste documento justifica que os CTT apresentem a seguinte proposta de revisão de 
vencimentos base: 
 

 Vencimento base em vigor à data de 31 de dezembro de 2021,  
 

 Revisão salarial com efeitos a 1 de janeiro de 2022. 
 

 Incremento tomando como referência os valores: 
 

 
Aumento % Mín % Max 

Inferiores a 705,00€ 0,0 € * --- 6,02% 

de 705,01€ a 1.080,61€ 4,0 € 0,37% 0,57% 

de 1.080,62€ a 1.451,51€ 3,0 € 0,21% 0,28% 

de 1.451,52€ a 2.853,17€ 3,0 € 0,11% 0,21% 

Igual ou superior a 2.853,18€ 0,0 € --- --- 

 
Nota: 
* Situações abrangidas pela evolução do SMN aplicado a partir de 01-01-2022 

 
 
Importa ainda referir assistimos a uma veloz transformação tecnológica no nosso setor, exigindo uma forte 
capacidade de investimento para assegurar a nossa posição no mercado e a satisfação dos nossos Clientes. 
 
Por último, gostaríamos de referir que o potencial de desenvolvimento dos CTT depende, em grande medida, na 
possibilidade de gestão e adaptação da sua capacidade produtiva, designadamente, das suas pessoas de modo a 
conseguirmos responder aos constantes desafios que se colocam permanentemente, pelo que esta proposta 
pretende dotar a Empresa neste sentido, garantindo obviamente os direitos e garantias dos nossos colaboradores. 
 
 

 
17 Taxa de variação média dos últimos 12 meses em dez 2020 


