Comunicado n.º 68/2018

MONTEPIO GERAL PAGAMENTO DE PRÉMIO AOS TRABALHADORES
Na segunda metade do ano de 2016 a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) denunciou o Acordo Coletivo
de Trabalho e propôs, aos sindicatos, um Acordo Coletivo de Trabalho para o Grupo Montepio. Após meses de
difíceis negociações, foi possível chegar a um acordo que preservou centenas de postos de trabalho.
Nessa ocasião não faltaram demagogos que criticaram o sentido de responsabilidade dos sindicatos e dos
trabalhadores. Porém, os factos demonstram, que, mais uma vez, prevaleceu a razão e a moderação.
Os postos de trabalho foram efetivamente preservados. A dedicação e os sacrifícios dos Quadros e Técnicos
Bancários, em especial, e dos trabalhadores, em geral, permitiram estabilizar uma notável Instituição, com uma
cultura de proximidade, serviço a cliente e “amor à camisola” difíceis de igualar.
Ora, entre as condições propostas, à data, pelo SNQTB, e aceites pela então administração da CEMG,
encontrava-se o pagamento de uma importância de 5% dos lucros nos dois anos subsequentes à
cessação da aplicação das disposições transitórias constantes naquele Acordo Coletivo.
Corolário desta proposta, plasmada no Acordo de Empresa, é o pagamento no corrente mês de outubro, do
prémio respeitante a 2018, conforme foi anunciado pelo Senhor Presidente da Comissão Executiva da CEMG, o
que saudamos.
Não obstante, a Comissão Paritária continuará a reunir e a resolver casos pendentes, tal como resulta do
previsto no ACT do Grupo Montepio Geral. Convictos da importância deste valioso meio de resolução de
situações laborais, fomos pessoalmente reafirmar a importância do regular funcionamento da mesma, há
poucos dias atrás.
Uma nova equipa de gestão da CEMG e a estabilização da relação com o acionista, que se saúda, trarão uma
renovação da estratégia, como é normal em casos análogos. Uma nova visão. Da qual só temos conhecimento
de generalidade, por aquilo que tem sido veiculado na comunicação social.
Contudo, previamente à divulgação pública dessa estratégia, foi prometido que será dado ao SNQTB
conhecimento detalhado da mesma, o que naturalmente saudamos e aguardamos.
Por fim, importa salientar que nos foi reafirmado que a CEMG continuará a respeitar as pessoas e, em particular,
os seus colaboradores, na linha da cultura mais que centenária da Instituição.
Lisboa, 16 de outubro de 2018
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