
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS CTT 2022 
 

Realizou-se no dia 9 de Março 2022 a quinta sessão negocial. A empresa apresentou a seguinte 
contraproposta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

A empresa apresentou a seguinte proposta para trabalhadores que, em 31/12/2021, auferiam 
valores inferiores a 705€ e que tenham sofrido aumentos inferiores a 5€ com a atualização do 
ordenado mínimo, a empresa aumentará o trabalhador na diferença até aos 5€ de aumento. 
 

Exemplo: 
▪ 31 Dezembro 2021 = 702€ 
▪ 1 Janeiro 2022 (atualização do ordenado mínimo) = 705€ 
▪ Proposta da Empresa, 1 Janeiro 2022 = 707€ 

 
 

O SINDETELCO apresentou a seguinte contraproposta de aumentos: 
 

 

✓ Aumento na remuneração base para todos os trabalhadores: 54,50€ 
✓ Diuturnidades: 31,00€ 
✓ Subsídio de refeição: 9,18€ 
✓ Subsídio de atendimento: 0,53€ 
✓ Horário descontínuo: 1,56€ 
✓ Subsídio condução:  

a) automóvel/motociclo: 2,20€ 
b) velocípedes: 1,22€ 
c) viaturas pesadas: 3,00€ 

 
Propomos um pagamento de um prémio igual a 75,00€ por cada mês, em que os trabalhadores 
estiverem em teletrabalho ou em trabalho à distância, para pagamento dos acréscimos de encargos 
decorrentes dessa situação. 
 
A empresa recusou a proposta do SINDETELCO para que as reuniões fossem semanais, continuando 
assim a ser realizadas semanalmente. 

 Aumento 

Inferiores a 705,00€  0 

de 705,01€ a 1.080,61€ 5 € 

de 1.080,62€ a 1.451,51€ 5 € 

de 1.451,52€ a 2.853,17€ 5 € 

Igual ou superior a 2.853,18€ 0 

COMUNICADO  3/SN/2017  

 COMUNICADO  9/SN/2022  
 

  

  

  

  

/SN/2017  

 



Para se conseguir chegar a um possível acordo é necessário cumprir o 
protocolo e restruturar as posições da tabela salarial. 

 

Para o SINDETELCO é inaceitável que seja possível existirem trabalhadores que durante bastantes 
anos não aufiram mais que o salário mínimo.  
 
É essencial para o SINDETELCO que as retribuições sejam descompactadas. A proposta da empresa 
não resolve o problema do aumento do salário mínimo nacional previsto para os próximos anos. 
 
Sobre a Tabela de Progressões já vamos na terceira sessão negocial, sem que tenha havido grandes 
avanços.  
 
Continuamos a aguardar que a empresa nos dê conhecimento sobre a decisão do aumento do 
Abono para Falhas, após a reunião que realizámos sobre o tema.  
 
Estamos a pressionar a empresa para que sejam revistos os valores pagos aos trabalhadores pela 
utilização das suas viaturas ao serviço da empresa, seja pelos CRT’s na realização das suas rotas, 
como pelos TNG’s na deslocação entre lojas. 
 
Os trabalhadores que entendam que os custos com combustíveis são insuportáveis e que sintam 
estar a ser prejudicados com a utilização da sua viatura no dia-a-dia devem ter presente que não 
são obrigados a utilizar a mesma. Devem por isso comunicar à sua chefia esse facto para que a 
mesma encontre soluções dentro da frota CTT que tem à sua disposição. Excluem-se nesta situação 
os trabalhadores que têm contrato de aquisição de viatura com a empresa. 
 
Continuamos a acompanhar a situação dos protocolos com a Medis CTT, nomeadamente o caso do 
Hospital Particular do Algarve. 
 
Congratulamo-nos com o facto do Hospital Internacional dos Açores já estar protocolado com a 
Medis CTT, vindo a colmatar uma lacuna existente nesta região. 
 

Informamos que foi aprovada uma Moção pela UGT, de apoio ao povo ucraniano. 
Os mais curiosos poderão ir verificar a posição assumida pela CGTP sobre esta matéria. 
CURIOSIDADE 

Programa de Ação Social do SINDETELCO 
 

Relembramos os nossos associados que o SINDETELCO tem à disposição dos associados um conjunto 
de protocolos com condições vantajosas em produtos e serviços, resultantes de acordos / 
protocolos estabelecidos entre diversas empresas/entidades e o SINDETELCO.  
 

Distribuímos há poucos dias um cartão BP, por todos os associados, para que possam beneficiar de 
descontos em combustíveis. 
 

Através da apresentação do seu cartão de associado e/ou declaração passada para o efeito poderá 
beneficiar destes descontos exclusivos em Universidades, Clínicas, no SAMS, etc. 
 

Os protocolos estão em permanência disponíveis no nosso site em www.sindetelco.pt 
 
Lisboa, 11 de Março 2022                                                                                 O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO  

http://www.sindetelco.pt/

