NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA
Fundos de Pensões dos Bancários
As Direcções do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e do Sindicato
Independente da Banca foram hoje, 4 de Novembro, sexta-feira, pelas 16 horas, recebidos
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Pública (SEAP), Dr. Hélder Rosalino,
sobre o assunto em epígrafe. Nessa reunião estiveram presentes representantes dos
Bancos. O SEAP apresentou desculpas para só agora o Governo nos receber e referiu que
a participação dos Sindicatos se torna relevante a partir deste momento, quer para a
construção do Acordo Tripartido (Estado / Bancos / Sindicatos), quer para a elaboração da
legislação que determinará a passagem para a Segurança Social de parte dos Fundos de
Pensões dos Bancários.
De facto, fomos esclarecidos que, nesta fase, a operação se resumirá à transferência, até
final do ano, para a Segurança Social, das actuais pensões em pagamento (pensões de
reforma e de sobrevivência) exclusivamente do montante previsto contratualmente
(incluindo os 13º e 14º meses), com os inerentes activos financeiros que as suportam. A
parte das pensões que excede aquele montante, os direitos à actualização da pensão
indexada às actualizações salariais, bem como as pensões de sobrevivência dos actuais
reformados que venham a falecer a partir de 1.1.2012 e, ainda, os subsídios de morte,
continuarão a ser assegurados pelos Fundos de Pensões dos ditos Bancos, nos mesmos
termos que se verificam hoje. Por outras palavras: o ACT será rigorosamente cumprido.
Finalmente, foi-nos afirmado que, neste âmbito, está totalmente assegurada a exclusão da
transferência das responsabilidades dos Bancos para com a Saúde e dos respectivos
activos financeiros, bem como dos descontos para os SAMS/Quadros e SAMS/SIB.
Na próxima segunda-feira o SNQTB publicará neste sítio um comunicado mais
circunstanciado, bem como os documentos entregues por nós ao Governo.
Lisboa, 4 de Novembro de 2011
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