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Acordo de Empresa CTT – Correios de Portugal, SA 

 

Processo negocial de revisão salarial para 2023 

Modelo de progressão salarial garantida 

 

Teve lugar no passado dia 23 do corrente mês de Novembro 2022, a 1.ª reunião de negociações sobre 

os temas que dão título a esta informação. 

Recorda-se que o SICOMP faz parte de um conjunto alargado de nove Associações Sindicais, que 

representam a maioria dos trabalhadores dos CTT sindicalizados, que em 11 de Novembro entregaram 

uma proposta de aumentos salariais para 2023, conforme comunicado conjunto de 14 de Novembro. 

A Empresa veio agora apresentar a sua contraproposta que se traduz no seguinte, com efeitos a 1 

de Janeiro de 2023: 

- aumento de 3,3% sobre os valores dos vencimentos base mensais, auferidos por cada trabalhador à 

data de 31 de Dezembro de 2022, dentro dos limites constantes no Anexo III do AE, isto é, entre € 

705,00 e € 2.860,67 (€ 2.853,17 + € 7,50 de 2022); 

- acresce um custo global, segundo escreve a Empresa, de 0,7% com o vencimento de novas 

diuturnidades, a quem a elas tenha direito, progressões salariais garantidas potenciais (sublinhado 

nosso para que cada um possa interpretar) em 2023, e aumento decorrente do valor do salário 

mínimo nacional em 2023, que já se sabe passará a ser de € 760,00. 

Os nove sindicatos irão agora reunir e conjuntamente analisar a contraproposta dos CTT. 

Genericamente, o SICOMP não pode deixar, desde já, de considerar que esta proposta está muito longe 

de vir a satisfazer as necessidades dos trabalhadores, em verem valorizado e dignificado o seu trabalho, 

e fazer face ao brutal aumento do custo de vida para si e para as suas famílias. 

Tem um mérito, não é uma proposta de 0%, € 0, como nos vinham a habituar os CTT. 

Os bens e serviços essenciais não estão a ter aumentos em linha com a taxa média de inflação, que em 

Outubro foi de 10,1%, mas sim acréscimos em muito superiores, de 25%, 35%, e mais, nos 
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hipermercados, nas mercearias de bairro, na luz, no gás, nos combustíveis, nos empréstimos para 

habitação própria.  

Os trabalhadores dos CTT não querem adquirir luxos, mas querem viver com o mínimo de qualidade 

de vida, como todo e qualquer cidadão, e a Empresa tem de proporcionar essas condições, até para ter 

trabalhadores motivados, que desempenhem cabalmente as suas tarefas, sem estarem constrangidos 

de como irão fazer face aos encargos obrigatórios mínimos para viver a vida no dia a dia normal. 

A próxima reunião ficou pré-agendada para uma de três datas, 06, 13 ou 20 de Dezembro, ainda 

a acordar entre as partes. 

Importa aqui esclarecer o porquê destas três possíveis datas, e o acordo a obter entre todos. 

Se a Empresa a nove Sindicatos apresentou a sua contraproposta, por já haver uma proposta destes 

anterior, como acima se referiu, a outros dois Sindicatos foi dada uma proposta inicial, por ausência de 

outras antes, e estes, segundo prevê o Código do Trabalho, têm agora 30 dias para responderem à 

proposta dos CTT. 

Deseja o SICOMP, e esperam os trabalhadores, e é por eles que todos estes processos negociais fazem 

sentido, que venhamos a poder reunir o mais rapidamente possível para que os incrementos salariais 

se venham a repercutir já nos vencimentos a receber do próximo mês de Janeiro 2023.  

Falta informar que em paralelo irá prosseguir a discussão sobre o Modelo de Progressão Salarial 

Garantida (Modelo de Carreiras). 

As reuniões terão uma 1.ª parte para aumentos salariais (2H), e uma 2.ª parte para a grelha de carreiras 

e progressões (2H). 

 

Quaisquer dúvidas devem os trabalhadores obter os esclarecimentos junto do Sindicato. 

 

Lisboa, 28 de Novembro de 2022.  

 

Sindicaliza-te 
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