
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

NEGOCIAÇÕES SALARIAS CTT 2022 

ENCERRADAS ABRUPTAMENTE 
 

Inesperadamente, sem que contássemos com esta posição, a Empresa decidiu encerrar as negociações 
salariais 2022 que vinham a decorrer há largos meses, apresentando um valor final de 7,5 €uros para todos 
os Trabalhadores com remuneração base mensal compreendida no intervalo entre 705,01€ e 2853,17€. 
 

Aos Trabalhadores que foram abrangidos pela evolução do Salário Mínimo Nacional, aplicado a partir de 1 
de Janeiro 2022, foi aplicado um aumento mínimo de 7,5€, face à remuneração base mensal à data de 31 
Dezembro 2021. 
 

O que motivou a empresa a tomar esta atitude tendo em conta que a inflação está em forte alta, provocando 
perda de poder compra diária aos trabalhadores?? Em Abril, segundo o INE, a inflação atingiu os 7,2%. Os 
custos energéticos estão a atingir máximos históricos e o setor alimentar idem. 
 

Estamos a falar de uma empresa que duplicou os lucros em 2021, tendo tido um crescimento de mais de 
130% nos lucros em comparação com o ano anterior (38.4 milhões €uros em 2021). E uma empresa que vai 
distribuir aos acionistas dividendos num valor total de 18 milhões de euros e recomprar ações no valor de 
18 milhões de euros. 
 

Tendo em conta o exposto acima facilmente observamos o quão paupérrimo é o aumento que a empresa 
quer dar aos Trabalhadores, face ao atual custo de vida: 
 

▪ Um trabalhador que ganhe 705,01€, vai ter um aumento de 1,06% 

▪ Um trabalhador que ganhe 1000,00€, vai ter um aumento de 0,75% 

▪ Um trabalhador que ganhe 2853,17€, vai ter um aumento de 0,26% 

 

Lamentamos a aplicação deste ato de gestão, por parte da empresa, e a falta de espírito negocial que ficou 
patente com este desfecho negociações.  
 

ESTA ATITUDE NÃO CONTRIBUI CERTAMENTE PARA A PAZ SOCIAL NA EMPRESA. 
 

Estivemos sempre empenhados em conseguir aumentos justos para os trabalhadores dos CTT. Só que para 
negociar é preciso boa vontade das duas partes e neste caso, da parte da empresa, não houve esse espírito.  
 

O SINDETELCO, através dos seus Dirigentes no terreno, irá auscultar os trabalhadores e dará voz ao 
descontentamento dos mesmos. Perante esta prepotência da empresa os trabalhadores não se devem 
acomodar e deverão refletir sobre o trabalho gratuito que diariamente prestam.  
 

O SINDETELCO ESTÁ DISPONÍVEL PARA DESENVOLVER AS FORMAS DE 

LUTA QUE OS TRABALHADORES ENTENDAM NECESSÁRIAS. 
 
Lisboa, 10 de Maio 2022                                                                 O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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