Comunicado n.º 18/2016

MONTEPIO GERAL
ACORDO DE EMPRESA

Realizou-se no passado dia 7 de Julho, a pedido da Caixa Económica Montepio Geral, uma reunião
na qual estiveram presentes o Presidente daquela instituição e elementos da Direção do SNQTB
com o propósito de dar a conhecer a intenção da CEMG de estabelecimento de um Acordo de
Empresa adequado à realidade e contexto desta Instituição de Crédito.

Pelas informações apresentadas, o sindicato mostrou-se disponível para encetar negociações,
devendo o Acordo de Empresa abranger, não só as matérias mais relevantes constantes do atual
Acordo Coletivo de Trabalho para o setor bancário, como grande parte dos normativos internos
hoje aplicáveis no Montepio Geral.

Durante o período negocial, que se pretende célere, o Montepio Geral manterá a aplicação do ACT
atualmente em vigor, pelo que os direitos e deveres dos trabalhadores não sofrerão quaisquer
alterações.

Caso não seja possível um acordo até final de Outubro a Caixa Económica Montepio Geral
compromete-se a subscrever o novo Acordo Coletivo de Trabalho.

Sabemos que uma negociação resulta (também) de cedências mútuas, mas esperamos que seja
possível produzir um documento equilibrado, estável e apto a, futuramente, preservar a paz social
na Instituição e proteger os interesses dos trabalhadores e nossos sócios.

Aproveitamos ainda esta reunião para abordar outros temas de interesse dos nossos associados,
nomeadamente o eventual processo de alienação do Montepio Crédito tendo, a este propósito, o
SNQTB transmitido a sua preocupação quanto a uma eventual venda a entidades com práticas
agressivas de redução de postos de trabalho.
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Sempre que se justificar, o SNQTB dará nota aos seus associados sobre o decurso das negociações.

Por todos. Para todos. Com todos.

Lisboa, 8 de julho de 2016.

TIAGO TEIXEIRA

PAULO GONÇALVES MARCOS

Diretor Nacional

Presidente Comissão Executiva
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