Comunicado n.º 41/2018

CONTRIBUIÇÃO DE 4,9M€ DESTINADA AO COMPLEMENTO DE
REFORMA DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO BCP
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), tomou conhecimento que a
administração do BCP irá colocar à apreciação dos acionistas desta instituição o pagamento de
uma contribuição única, no valor de € 4.920.236€ (quatro milhões e novecentos e vinte mil
duzentos e trinta e seis euros) para o fundo de pensões, destinada exclusivamente ao
complemento de reforma dos membros da Comissão Executiva.
O SNQTB valoriza que o Conselho de Administração tenha um sentimento de otimismo tão
relevante sobre a atual e futura situação do BCP.
Assim, entende o SNQTB que a próxima Assembleia Geral do BCP, a realizar no próximo dia 30
de maio, deve deliberar a imediata restituição dos valores retidos dos vencimentos dos
trabalhadores do BCP e de contribuição de € 4.920.236 (quatro milhões e novecentos e vinte mil
duzentos e trinta e seis euros) para o Fundo Complementar de Pensões dos trabalhadores do
BCP cuja contribuição se encontra suspensa.
Entende o SNQTB que argumentos mais válidos existirão para a atribuição de tais “prémios” aos
trabalhadores, os quais, em primeira instância, estiveram sempre na linha da frente e a defender
a imagem do BCP, muito antes da atual administração estar em funções.
O SNQTB apela ao bom senso dos acionistas do BCP para o devido reconhecimento da dedicação
e mérito profissional dos trabalhadores, pois o sucesso da instituição deve-se ao grande esforço
que os trabalhadores desenvolveram ao longo de vários anos e várias administrações, pelo que,
a continuação do sucesso do BCP depende da paz social e laboral no seio do BCP, que somente
será mantida com o devido respeito e reconhecimento destes.
O SNQTB, como é sabido, é detentor do número de ações necessárias para estar representado
na Assembleia Geral de acionistas do BCP, pelo que se encontra a estudar a forma como se fará
representar.
Lisboa, 9 de maio de 2018
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