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                                                                                      Exmº. Senhor 

                                                                                      Presidente do  

                                                                                      Conselho de Administração da  

                                                                                      CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A.   

                                                                                      Doutor João Bento 

 

Assunto: Revisão do AE em matéria salarial 

 

Teve início em 10 de Fevereiro último, o processo de revisão do Acordo de Empresa em matéria salarial, e 

a CTT Expresso apresentou a sua contraproposta às propostas já apresentadas por algumas Associações 

Sindicais, vindo hoje o SICOMP responder aos valores colocados para negociação pela Empresa. 

Assim, e tendo em consideração que: 

1. A remuneração mínima mensal garantida para o ano de 2022 foi fixada em € 705,00; 

2. Está anunciado pelo actual e próximo Governo a evolução da RMMG até 2026 para um valor fixado 

em € 900,00, a que corresponde uma média anual de acréscimo em € 48,75; 

3. A taxa de inflação verificada em 2021, anunciada pelo INE, foi fixada em 1,30%, mas com um 

agravamento acentuado a partir dos últimos 3 meses do ano, sendo em Outubro de 1,83%, em 

Novembro de 2,58%, em Dezembro de 2,74%, e já em Janeiro do corrente ano fixada em 3,34%, e 

nada fazendo prever a inversão da escalada inflacionista nos próximos meses, bem entes pelo 

contrário, dever-se-á observar um subida acentuada, motivada não só pela crise sanitária da 

pandemia do Covid-19, mas também pela crise energética, com graves sinais de agravamento fruto 

do conflito Russo-Ucraniano, tendo já atingido em grandes economias, de que fortemente 

dependemos, como é o caso da Alemanha, os 4,892 % em Janeiro deste ano, e nos EUA os 7,5%; 

4. A CTT Expresso tem vindo sucessivamente a apresentar resultados fortemente positivos, motivados 

pelo incremento da prestação dos serviços prestados, dada a crescente procura por parte dos clientes, 

sejam pessoas particulares ou colectivas; 
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5. O capital humano, que são os trabalhadores, é o factor mais relevante para o sucesso, a 

competitividade, demonstrados pela CTT Expresso; 

O SICOMP não concordando com os valores apresentados pela CTT Expresso, pela sua grande 

insuficiência, e tendo em atenção a necessidade imperiosa de valorizar, motivar e dignificar a actividade 

laboral dos trabalhadores, vem contrapropor o seguinte: 

 

- Acréscimo de € 55,00 da remuneração de cada um e abrangendo todos os trabalhadores; 

- Fixação do valor do subsídio de condução em € 2,40. 

 

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2022 

 

O Presidente da Direcção Nacional e Executiva 

 

(Luís Rijo Fernandes) 


