Comunicado n.º 47/2017

FORMAÇÃO PROFISSIONAL HORÁRIOS DE TRABALHO E
CONCILIAÇÃO COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) tem acompanhado, com especial
atenção, a temática relativa à necessidade de formação profissional, do cumprimento dos horários
de trabalho e da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar.
É consabida a relevância da formação profissional, tendo até em conta o quadro legal que regula
a atividade bancária e, bem assim, a inerente valorização profissional dos bancários.
Não obstante, importa que a formação profissional, designadamente a obrigatória por imperativo
legal, seja disponibilizada pelas Instituições de Crédito aos seus trabalhadores de forma a que se
encontre devidamente harmonizada com o horário de trabalho e que não contenda com a vida
pessoal e familiar.
Esta questão é um fator que, na maioria das situações, extravasa o perímetro da vida profissional
de cada um, colidindo, de forma direta e prejudicial, com a vida familiar dos trabalhadores
bancários.
Neste sentido, face ao volume de horas de formação que são expectáveis neste final de ano, pela
entrada em vigor da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II, em 3 de janeiro de
2018 (DMIF II), este Sindicato solicitou reuniões com as Instituições de Crédito.
O SNQTB pretende conhecer de que forma estão a ser conciliadas as tarefas quotidianas e o
horário normal de trabalho com as necessárias horas de formação profissional, de modo a que
os trabalhadores estejam devidamente capacitados para o exercício das funções profissionais,
mas preservando a salutar conciliação entre a atividade profissional e vida familiar.
O SNQTB irá manter-se, particularmente, atento e vigilante quanto a esta situação.
Lisboa, 28 de setembro de 2017.
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