Comunicado n.º 47/2018

SNQTB PARTICIPA NA
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DO BCP
Conforme foi divulgado no comunicado n.º 23/2018, o SNQTB decidiu participar nas assembleias gerais de
acionistas de vários Bancos. Nessa medida, participaremos hoje na Assembleia Geral do BCP. Assim, face
aos pontos da Ordem de Trabalhos, damos a conhecer o sentido de voto do Sindicato.

O SNQTB manifesta-se a favor sobre os documentos de prestação de contas e sobre a proposta de aplicação
de resultados do exercício de 2017. Reconhece também o esforço feito pela Administração e fiscalização
da sociedade, aprovando os votos de confiança e louvor propostos.

Quanto ao futuro da sociedade, também não se vê motivos de oposição às equipas propostas para o
Conselho de Administração, Comissão de Auditoria e Conselho de Remunerações e Previdência, para os
mandatos a iniciar em 2018.

Relativamente aos acionistas e apesar de uma distribuição de dividendos ser mais abrangente, aqueles não
foram totalmente esquecidos e, durante um período de um ano e meio, os acionistas que assim o
entenderem poderão alienar as suas ações e assim obter ganhos de capital.

O SNQTB reconhece elementos positivos na atual política de remuneração dos membros do Conselho de
Administração, que engloba uma componente fixa e uma componente variável, com limites e objetivos de
curto e longo-prazo, segundo as melhores práticas de gestão.

No entanto, importa que a politica de remunerações seja equilibrada e justa, contemplando os
trabalhadores, repondo e atualizando retribuições e não permitindo aumentos desproporcionados para os
órgãos de gestão.

Acresce que, o SNQTB é contra a proposta relativa à contribuição extraordinária para os Fundos de pensões
dos administradores da equipa cessante, num claro desrespeito pelo esforço de contenção feito pelos
trabalhadores.
Quanto à alteração do contrato de sociedade, o SNQTB não se opõe às propostas apresentadas, como
seja, a duração dos mandatos, a alteração do número mínimo e máximo dos membros do Conselho de
Administração e o reforço do limite da respetiva componente variável da remuneração ou a possibilidade
de adquirir para revenda, bens imóveis adquiridos para reembolso de crédito próprio.
No entanto e apesar da criação de novas comissões, tal como a Comissão de Governo Societário, Ética e
Deontologia, não há qualquer possibilidade de participação ou representação de trabalhadores qualificados
em qualquer destas comissões, pois de acordo com a Política interna de seleção proposta, todas as
comissões deverão ser constituídas por membros não executivos.
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A este propósito, importa salientar que o SNQTB considera fundamental que os trabalhadores, por via dos
Sindicatos, se encontrem devidamente representados nos órgãos de supervisão e controlo das entidades
empregadoras.

Efetivamente, tal como ocorre nas mais avançadas democracias e economias europeias (como por exemplo
a Alemanha ou os Países Nórdicos), deve ser implementado o princípio da co-gestão, envolvendo os
trabalhadores em aspetos fundamentais da gestão das respetivas Instituições, reforçando a integração de
todos os parceiros relevantes na comunidade empresarial, aplicando um modelo há muito utilizado nas
mais poderosas economias do mundo com evidentes provas de eficácia.

Nessa conformidade, o SNQTB entende que, no caso do BCP, órgãos tais como a Comissão de
Remunerações e Nomeações, o Conselho de Remunerações e Previdência e o Conselho de Auditoria,
deverão ter na sua composição representantes dos Sindicatos.

Em suma, o SNQTB compreendendo e aceitando a liberdade que as empresas devem ter na sua
organização e atividade, pugnará sempre por um tratamento justo dos trabalhadores, sem os quais
nenhuma empresa prosperará. O BCP não será exceção.
Lisboa, 30 de maio de 2018
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
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www.facebook.com/snqtb
www.snqtb.pt
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