
O CESP apresentou a proposta de 
revisão da PCT para 2023 aos serviços 
do Ministério de Trabalho. 
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Este sector tem dois problemas muito concretos que urge resolver 
com a revisão para 2023, são eles: 

Þ Os baixos salários; 

Þ Desvalorização das carreiras profissionais. 

 

A resolução destes problemas só é possível com aumentos significativos dos salários, de forma 
a afastar os trabalhadores da pobreza, e também para estes poderem aceder a bens e serviços 
que hoje lhes estão negados, assim como dinamizar o mercado interno e a economia nacional. 

 

Proposta apresentada 

æ 10% de aumento, no mínimo de 100€ para todos os trabalhadores; 

æ Fixação do Salário Mínimo no sector em 850€; 

æ 6€/dia subsidio de alimentação; 

æ 25 dias úteis de férias; 

æ Subsídio de turno 15% (2 Turnos), 20% (3 Turnos); 

æ Inclusão da Categoria Técnico Superior (Nível II). 

 

Esta revisão e publicação é da única responsabilidade do Governo, tem sido sempre publicada 
com atraso, prejudicando os trabalhadores. Tudo faremos para reunir ainda em Dezembro, para 
que seja publicada a portaria no inicio do ano com efeitos a 1 de Janeiro 2023. 

Não podemos esperar mais o custo de vida aumenta e os salários também tem que aumentar. 

 

Unidos, vamos continuar a lutar para valorizar o trabalho e os 
trabalhadores! 



Níveis ProfissõesÊeÊcategoriasÊprofissionais 
RetribuiçõesÊ
Mínimas 

I DirectorÊdeÊServiços,ÊSecretário-geral 1.345€ 

II 
AnalistaÊdeÊinformá ca,ÊChefeÊdeÊserviços,ÊContabilistaÊ
cer ficado,ÊInspectorÊadministra vo 

1.321€ 

III 
ProgramadorÊdeÊinformá ca,ÊTesoureiro,ÊTécnicoÊapoioÊjurídicoÊ
III,ÊTécnicoÊcomputadorÊIII,ÊTécnicoÊcontabilidadeÊIII,ÊTécnicoÊ
esta s caÊIII,ÊTécnicoÊRecursosÊHumanosÊIII 

1.235€ 

IV 
TécnicoÊapoioÊjurídicoÊII,ÊTécnicoÊcomputadorÊII,ÊTécnicoÊ
contabilidadeÊII,ÊTécnicoÊesta s caÊII,ÊTécnicoÊRecursosÊHumanosÊ
II 

1.160€ 

V 
ChefeÊdeÊsecção,ÊTécnicoÊapoioÊjurídicoÊI,ÊTécnicoÊcomputadorÊI,Ê
TécnicoÊcontabilidadeÊI,ÊTécnicoÊesta s caÊI,ÊTécnicoÊRecursosÊ
HumanosÊI,ÊVigilanteÊdeÊ1ª 

1.092€ 

VI 
AnalistaÊdeÊfunções,ÊCorrespondenteÊemÊlínguasÊestrangeiras,Ê
Documentalista,ÊPlaneadorÊdeÊinformá caÊdeÊ1.ª,ÊTécnicoÊ
Administra vo,ÊTécnicoÊdeÊSecretariado,ÊTradutor,ÊVigilanteÊdeÊ2ª 

1.044€ 

VII 
AssistenteÊAdministra voÊ1.ª,ÊCaixa,ÊOperadorÊComputadorÊ1.ª,Ê
OperadorÊmáquinasÊauxiliaresÊ1.ª,ÊPlaneadorÊinformá coÊ2.ª 

974€ 

VIII 
AssistenteÊadministra voÊ2.ª,ÊAssistenteÊconsultórioÊ1.ª,Ê
CobradorÊ1.ª,ÊControladorÊinformá caÊ1.ª,ÊOperadorÊcomputadorÊ
2.ª,ÊOperadorÊmáquinasÊauxiliaresÊ2.ª,ÊRecepcionistaÊ1.ª 

924€ 

IX 

AssistenteÊadministra voÊ3.ª,ÊAssistenteÊconsultórioÊ2.ª,Ê
CobradorÊ2.ª,ÊChefeÊtrabalhadoresÊauxiliares,ÊControladorÊ
informá caÊ2.ª,ÊOperadorÊtratamentoÊtextoÊ1ª,ÊRecepcionistaÊ2.ª,Ê
TelefonistaÊ1.ª 

882€ 

X 
AssistenteÊadministra voÊ3.ªÊ(atéÊ1Êano),ÊCon nuoÊ1.ª,ÊOperadorÊ
tratamentoÊtextoÊ2.ª,ÊPorteiroÊ1.ª,ÊRecepcionistaÊ2.ªÊ(atéÊ4Ê
meses),ÊTelefonistaÊ2.ª 

855€ 

XI Con nuoÊ2.ª,ÊPorteiroÊ2.ª,ÊTrabalhadorÊLimpeza 850€ 
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E-mail:Êcespnacional@cesp.ptÊÊSite:Êwww.cesp.ptÊÊFacebook:ÊCESPÊ-ÊPortugalÊÊTwi er:Ê@PortugalCesp 


