
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEGOCIAÇÃO DA REVISÃO DO AE CTT 2008 
 

No final de Fevereiro de 2010 o Secretariado Nacional do SINDETELCO apresentou a proposta de revisão 
do AE CTT 2008 que inclui a revisão do Clausulado e a Proposta de Revisão da Tabela Salarial: 
  

Matéria Salarial                   AUMENTO % 

Tabela Salarial 3,0% 

Diuturnidades 3,25% 

Subsídio de Refeição 3,0% 

Subsídio de Pequeno-Almoço 3,0% 

Abono de Condução 3,0% 

Subsídio de Acumulação de Motoristas 3,0% 

Subsídio Cargas e Descargas 3,0% 

Subsídio Divisão / Indexação 3,0% 

Subsídio CRT, Atendimento e CA 3,0% 

Complemento Especial de Distribuição 3,0% 

Subsídio de Infantário 3,0% 
Subsídio de Amas 3,0% 

Subsídio para Falhas 3,0% 

Apoio Cessação Actividade Profissional 3,5% 
 

No dia 19 de Março de 2010, a Administração convocou os Sindicatos subscritores dos AE’s existentes 
para os informar da decisão do accionista Estado, nomeadamente sobre o congelamento dos salários 
nos Correios (à semelhança da Função Pública e Sector Empresarial do Estado). 
 
A Administração informou-nos que solicitou à Tutela uma medida de excepção que permita negociações e 
actualização da tabela salarial em 2010, continuando até esta data, a aguardar uma resposta. 
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO é claramente contra o congelamento dos salários. 
Relembramos que nos Correios os trabalhadores apresentam um nível de produtividade acima da média. 
A Empresa apresenta ano após ano resultados positivos e tem contribuído, desta forma, para o Orçamento 
de Estado. É um atentado à moral e à dignidade dos trabalhadores dos Correios este congelamento que o 
accionista propõe. 
 
Temos envidado todos os esforços, através da UGT, para que na concertação social esta situação possa 
ser desbloqueada. Vamos aguardar pelos próximos capítulos. O Secretariado Nacional do SINDETELCO 
tem também mantido conversas informais com a Empresa sobre a revisão do Clausulado do AE CTT. 
 
Continuaremos, como sempre, a acreditar no diálogo e na negociação colectiva e esperamos poder 
concluir este processo com sucesso. Continuamos a aguardar o inicio formal do processo negocial. 
 

MUDANÇAS DE HORÁRIOS DE TRABALHO 
 

No que diz respeito à mudança de horários em alguns CDP’s, a Empresa apenas informalmente 
conversou connosco. Nunca recebemos qualquer proposta da Administração sobre essa matéria e 
achamos que a Empresa deveria ter ouvido as posições dos Sindicatos para que fosse encontrada uma 
solução de consenso. 
 

 

Lisboa, 25 de Março de 2010                                                                   O Secretariado Nacional do SINDETELCO 
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