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Convenções CoLetivas

Acordo de empresa entre os CTT - Correios 
de Portugal, SA e o SINDETELCO - Sindicato 
Democrático dos Trabalhadores dos Correios, 
Telecomunicações, Media e Serviços e outros - 

Alteração salarial

entre:
Ctt - Correios de portugal, sa
e
sntCt - sindicato nacional dos trabalhadores dos Cor-

reios e Telecomunicações;
sindeteLCo - sindicato democrático dos trabalhado-

res das Comunicações e dos Média;
sitiC - sindicato independente dos trabalhadores da in-

formação e Comunicações;
sinCor - sindicato independente dos Correios de por-

tugal;
sinQUadros - sindicato de Quadros das Comunica-

ções;
FentCop - sindicato nacional dos transportes, Comu-

nicações e Obras Públicas;
SICOMP - Sindicato das Comunicações de Portugal;
sinttav - sindicato nacional dos trabalhadores das 

Telecomunicações e Audiovisual;
CGsi - Confederação Geral dos sindicatos independen-

tes;
SERS - Sindicato dos Engenheiros;
sneet - sindicato nacional dos engenheiros, enge-

nheiros técnicos e arquitetos.

Como resultado das negociações concretizadas entre os 
Ctt - Correios de portugal, sa e as associações sindicais 
outorgantes, é celebrado hoje, dia 14 de novembro de 2019, 
o presente acordo de empresa que vem rever, em matéria sa-
larial, o acordo de empresa entre as partes celebrado e pu-
blicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, de 28 de 
fevereiro de 2015 (ae Ctt 2015), com as revisões parciais  
constantes do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 14, de 15 
de abril de 2016, Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 27, de 
22 de julho de 2017 e no Boletim do Trabalho e Emprego, n,º 
27, de 22 de julho de 2018, no qual foi igualmente publicado 
o  texto consolidado do ae Ctt 2015.

Cláusula 1.ª

Âmbito e produção de efeitos

1- o presente acordo obriga, por uma parte, a empresa 
Ctt - Correios de portugal, sa e, por outra parte, os tra-
balhadores ao seu serviço, representados pelas associações 
sindicais outorgantes.

2- os aumentos remuneratórios decorrentes do presente 
acordo e relativos às remunerações base mensais auferidas 
à data de 31 de dezembro de 2018, produzem efeitos a partir 
de 1 de janeiro de 2019 (inclusive) e vigoram nos termos 
previstos nas cláusulas 2.ª e 3.ª do AE CTT 2015.

3- o acordo de empresa dos Ctt - Correios de portugal, 
sa abrange o território nacional, no âmbito do setor da ativi-
dade postal e as categorias profissionais constantes do anexo 
i do ae Ctt 2015.

Cláusula 2.ª

Aumentos remuneratórios

1- as remunerações base mensais auferidas pelos trabalha-
dores abrangidos pelo presente acordo, ao serviço dos Ctt 
- Correios de portugal, sa à presente data, são aumentadas 
nos seguintes termos:

a) remunerações base mensais até 1 296,54 €: aumento de 
1,2 %, sem prejuízo de ser garantido um aumento mínimo 
de 10,00 €;

b) remunerações base mensais compreendidas entre 
1 296,55 € e 1 926,65 €: aumento de 1 %;

c) remunerações base mensais compreendidas entre 
1 926,66 € e 2 821,10 €: aumento de 0,8 %.

2- os valores dos limites salariais, previstos no anexo iii e 
os valores das posições de referência previstos nos quadros 1 
e 2 (colunas 4 e 5) do anexo iv, do ae Ctt 2015, na versão 
resultante do acordo de revisão parcial publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 27, de 22 de julho de 2018, são 
aumentados, com efeitos a 1 de janeiro de 2019, nos termos 
referidos no número 1, passando a ter os valores que constam 
dos anexos iii e iv do presente acordo.

anexo iii

Limites salariais de referência 

(Cláusula 66.ª, número 1)

Grau de qualificação Limite mínimo (€) Limite máximo (€)

i 620,00 984,15 

ii 622,00 1 312,10 

iii 656,30 1 624,87 

iv 727,60 1 945,92 

v 929,63 1 980,60 

vi 1 473,29 2 401,90 

vii 2 262,08 2 843,67 
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http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2015/bte8_2015.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2015/bte8_2015.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2016/bte14_2016.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2016/bte14_2016.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2017/bte27_2017.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2017/bte27_2017.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2018/bte27_2018.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2018/bte27_2018.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2018/bte27_2018.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2018/bte27_2018.pdf
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anexo iv 

Quadro 1

Progressão salarial garantida

(Cláusula 68.ª números 5 e 6)

Grau de 
qualificação

posição 
inicial

(€)

posições de referência (€)

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8

i 620,00 625,00 630,00 654,30 693,20 722,90 758,70 804,70 857,07 

ii 622,00 654,30 693,20 722,90 774,10 830,90 894,11 968,27 1 069,96 

iii 656,30 693,20 758,70 862,43 968,27 1 096,62 1 214,40 1 335,51 1 441,41 

iv 727,60 830,90 968,27 1 096,62 1 214,40 1 335,51 1 441,41 1 536,77 1 637,55 

QUadro 2

Progressão salarial garantida - Disposição transitória

(Cláusula 113.ª)

1 2 3 4 5 6

Grupo profissional 
em 19/4/2008

«Letra» em 
19/4/2008

nova categoria 
profissional

posição de referência 
inicial (€)

próxima posição 
de referência (€) Grau de qualificação posição de referência 

seguinte no quadro 1

Crt,  

Mot (residual)

F

Crt,  

Mot (residual)

724,20 781,90 ii p5

G 781,90 838,50 ii p6

H 838,50 920,72 ii p7

i 920,72 1 028,65 ii p8

J 1 028,65 - ii p8

tpG,  

osi 
 tep

G

tnG 

osi (residual), 
 tep (residual)

781,90 838,50 iii p3

H 838,50 920,72 iii p4

i 920,72 1 028,65 iii p5

J 1 028,65 1 162,94 iii p6

K 1 162,94 1 302,06 iii p7

L 1 302,06 1 370,68 iii p8

L1 1 370,68 - iii p8

asG,  

tdG

J

tsr 

tdG (residual)

1 028,65 1 162,94 iv p4

K 1 162,94 1 302,06 iv p5

L 1 302,06 1 370,68 iv p6

L1 1 370,68 1 458,88 iv p7

L2 1 458,88 1 554,24 iv p8

Declaração dos outorgantes

para efeitos do disposto na alínea g), do número 1, do artigo 492.º do Código do trabalho, os outorgantes declaram que 
o presente ae abrange uma empresa, declarando as organizações sindicais que estimam ser potencialmente abrangidos pelo 
presente ae cerca de 8348 trabalhadores.

Lisboa, 14 de novembro de 2019.
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Ctt - Correios de portugal, sa:

António Pedro Ferreira Vaz da Silva, na qualidade de vo-
gal do conselho de administração e de membro da comissão 
executiva;

Francisco Maria da Costa de Sousa de Macedo Simão, 
na qualidade de vogal do conselho de administração e de 
membro da comissão executiva.

sindicato nacional dos trabalhadores dos Correios e te-
lecomunicações - sntCt: 

Eduardo Rita, na qualidade de mandatário;
Fernando Ambrioso, na qualidade de mandatário.

sindeteLCo - sindicato democrático dos trabalhado-
res dos Correios, telecomunicações, Média e serviços:

José António de Jesus Arsénio, na qualidade de secretá-
rio-geral;

Vitor Manuel Leal Pereira, na qualidade de secretário-
-geral adjunto;

Ilídio Salgado Marçal, na qualidade de secretário nacio-
nal;

Vitor Manuel Antunes Ferreira, na qualidade de secretá-
rio nacional.

sindicato independente dos trabalhadores da informa-
ção e Comunicações - sitiC:

Pedro Jorge Rodrigues Duarte, na qualidade de manda-
tário;

Rui Alexandre Silva Miranda de Carvalho Feixeira, na 
qualidade de mandatário.

sindicato independente dos Correios de portugal - 
sinCor:

João António Marques Lopes, na qualidade de manda-
tário;

Paulo Fernando Leal Vilariço, na qualidade de manda-
tário.

sindicato de Quadros das Comunicações - 
sinQUadros: 

Antonino Manuel Henriques Simões, na qualidade de 
mandatário;

Eurico Domingos Pereira Lourenço, na qualidade de 
mandatário;

Paulo Jorge de Carvalho Branco, na qualidade de man-
datário.

FentCop - sindicato nacional dos transportes, Comu-
nicações e obras públicas:

João Lopes, na qualidade de mandatário;
Luís Miguel de Sousa Carvalho, na qualidade mandatário.

siCoMp - sindicato das Comunicações de portugal

Victor Manuel Martins, na qualidade de presidente da di-
reção nacional;

Luis Vítor Rijo Alves Fernandes, na qualidade de vice-
-presidente da direção nacional.

sindicato nacional dos trabalhadores das telecomuni-
cações e audiovisual - sinttav:

Luís António Pires Batista, na qualidade de mandatário;
Álvaro Cardoso de Almeida, na qualidade de mandatário.

Confederação Geral dos sindicatos independentes - 
CGsi:

Amândio Cerdeira Madaleno, na qualidade de coorde-
nador geral;

Elsa Susana Alves Neves, na qualidade de coordenadora.

sers - sindicato dos engenheiros:

Pedro Manuel Oliveira Gamboa, na qualidade de man-
datário.

sindicato nacional dos engenheiros, engenheiros técni-
cos e arquitetos - sneet:

Pedro Manuel Oliveira Gamboa, na qualidade de man-
datário.

Lisboa, 14 de novembro de 2019.

depositado em 3 de dezembro de 2019, com o n.º 
268/2019, a fl. 113 do livro n.º 12, nos termos do artigo 494.º 
do Código do trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro.

Contrato coletivo entre a Associação Nacional 
dos Industriais de Lacticínios (ANIL) e outras 
e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria 
Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB - Integração 

em níveis de qualificação

nos termos do despacho do secretário de estado adjunto 
do Ministro do emprego e da segurança social, de 5 de mar-
ço de 1990, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
l.ª série, n.º 11, de 22 de março de 1990, procede-se à inte-
gração em níveis de qualificação das profissões que a seguir 
se indicam, abrangidas pelo CC mencionado em título, pu-
blicado no Boletim do Trabalho e Emprego, l.ª série, n.º 13, 
de 8 de abril de 2019. 

1- Quadros Superiores
Chefe de área
Contabilista
diretor

2- Quadros médios
2.2- Técnicos de produção e outros

supervisor de equipa

3- Encarregados, contramestres, mestres e chefes de 
equipa

Chefe de secção ii
técnico administrativo
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http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/1990/bte11_1990.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/1990/bte11_1990.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2019/bte13_2019.pdf
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2019/bte13_2019.pdf



