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29 de Julho de 2019 

AUMENTOS SALARIAIS CTT 2019 

SINDICATOS SUSCITAM 

CONCILIAÇÃO AO MINISTÉRIO 
  

No passado dia 24 de Julho de 2019 realizou-se a 5ª sessão negocial formal do 

processo de revisão salarial nos CTT para o ano de 2019, tendo a Empresa 

apresentado uma nova proposta de atualização salarial, a qual considerou ser a 

sua posição final. 

 

A dita proposta final da Empresa, embora incluísse um aspeto importante para 

as Organizações Sindicais, por via da admissão aos quadros de Trabalhadores 

para as áreas operacionais (CRT e TNG), era do ponto de vista salarial, 

manifestamente insuficiente. 

 

Todas as 11 Associações sindicais representadas responderam com 

contrapropostas vincadamente evolutivas, tendo em vista um desejável 

entendimento final, que permitisse a continuação da dinâmica habitual de 

contratação coletiva. 

 

Entendeu a Empresa, de forma unilateral, abandonar as reuniões de negociação, 

tendo no final do mesmo dia anunciado, por ato de gestão, uma atualização aos 

valores recebidos pelos Trabalhadores que não se oponham, a título de 

vencimento base, com efeitos retroativos a 1 de Janeiro de 2019, nos seguintes 

termos: 

➔ V.S.F.F. 
 



• Até 1296,54€: 1% 

• De 1296,55€ até 1926,65€: 0,9% 

• De 1926,66€ até 2821,10€: 0,8% 
 

 
É garantido pela Empresa uma atualização mínima de 10€, e assumem até ao 

final do corrente ano a admissão aos quadros de 100 CRT e 50 TNG. 

 

Esta atualização, devido a ser aplicada por ato de gestão, não produzirá 

efeitos nos valores constantes nas tabelas salariais do AE CTT. 

 

No dia seguinte, dia 25 de Julho de 2019, os CTT anunciaram os resultados 

do 1º semestre de 2019, havendo a registar, comparativamente ao ano transato, 

um aumento de 21% no resultado líquido. Tal constatação veio reforçar ainda 

mais a nossa avaliação de insuficiente, quanto á proposta apresentada pelos 

CTT. 

 

Nesse sentido, os Sindicatos representativos de Trabalhadores 

nos CTT, que integram a Confederação Sindical Independente – 

USI (a FENTECOP, o SICOMP e o SITIC), por entenderem que o 

processo negocial não está encerrado, notificaram hoje dia 29 

de Julho de 2019 os CTT, do requererem junto do Ministério do 

Trabalho a fase negocial de CONCILIAÇÃO. 

 

Salientamos que por força da Lei, o requerimento apresentado pelos três 

sindicatos filiados na USI é extensível a todas as organizações sindicais 

aderentes ao AE CTT, as quais serão convocadas para a Conciliação pelo 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

OS SINDICATOS INDEPENDENTES 

FENTCOP – SICOMP – SITIC 
 

POR AUMENTOS JUSTOS 
  

PELA DIGNIFICAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DOS CTT 


