
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS CTT 2017 
 

QUEM GANHA  

COM O ARRASTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES? 
 
 

Hoje, dia 24 de Maio, realizou-se nova sessão negocial tendo havido alteração às propostas iniciais, quer 
por parte da Empresa quer pelo SINDETELCO.   
 

Contraproposta da Empresa 
 

 Remunerações base mensais compreendidas entre o valor correspondente ao limite mínimo do 
grau de qualificação I e o limite máximo do grau de qualificação II: aumento de 0,6%; 

 

 Remunerações base mensais compreendidas a partir do valor correspondente ao limite máximo do 
grau de qualificação II e o limite máximo do grau de qualificação IV: aumento de 0,5%; 

 

 Remunerações base mensais compreendidas a partir do valor correspondente ao limite máximo do 
grau de qualificação IV e o limite máximo do grau de qualificação VII: aumento de 0,4%. 

 

Contraproposta do SINDETELCO 
 

 Remunerações base mensais compreendidas entre o valor correspondente ao limite mínimo do 
grau de qualificação I e o limite máximo do grau de qualificação II: aumento de 1,8%; 

 

 Remunerações base mensais compreendidas a partir do valor correspondente ao limite máximo do 
grau de qualificação II e o limite máximo do grau de qualificação IV: aumento de 1,5%; 

 

 Remunerações base mensais compreendidas a partir do valor correspondente ao limite máximo do 
grau de qualificação IV e o limite máximo do grau de qualificação VII: aumento de 1,2%. 

 
 3% de aumento nas Diuturnidades; 

 3% de aumento no Subsídio de Refeição; 

 20 €uros de aumento mínimo garantido. 
 

A próxima sessão negocial decorrerá no próximo dia 30 e Maio de 2017. 
 

O SINDETELCO apresentou uma nova contraproposta contribuindo para o acelerar das negociações, com 
aumentos justos para a produtividade efetiva dos trabalhadores dos Correios. 
 

 

Esperamos que na próxima sessão negocial haja, por parte da Empresa, uma postura negocial que permita 
o encerramento das negociações, que permita que os trabalhadores possam receber os aumentos já no 
próximo mês de Junho.    

                     

Lisboa, 24 de Maio de 2017                                                           O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

COMUNICADO  3/SN/2017  
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www.facebook.com/sindetelco 
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