Comunicado n.º 40/2018

SALÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO BCP
AUMENTARAM 81% EM 2017
Conforme resulta do Relatório e Contas do BCP relativo a 2017 e foi noticiado na comunicação
social, a respetiva Comissão Executiva auferiu uma remuneração total (ilíquida) de 3,779 milhões
de euros no ano passado, valor este que representa uma acentuada subida de 81% face ao
registado em 2016.
Relativamente a este notório aumento salarial tem sido aventado que o mesmo se deve ao
seguinte:
i)
O final da redução, em 2017, dos salários dos gestores em vigor durante o período em
que o Banco recebeu ajudas do Estado, o que limitava a sua política de remuneração. Segundo
foi divulgado, os administradores do BCP tiveram um corte médio de 22% nas suas
remunerações em resultado da referida ajuda de Estado.
ii) O aumento do número de administradores executivos, que no início de 2017 aumentou
de sete para oito.
A este propósito, note-se que os trabalhadores do BCP foram absolutamente fundamentais na
recuperação do Banco e obtenção de resultados positivos.
Quer pelo mérito que demonstraram no exercício das duas funções, quer ainda pelo facto das
suas remunerações terem sido transitoriamente reduzidas (desde 2014 que os trabalhadores com
remunerações mensais acima de 1.000 euros ilíquidos tiveram os salários diminuídos entre 3% e
11%), tendo ocorrido a reposição das mesmas (mas apenas para o futuro) em junho de 2017.
Nesta medida, sendo 2018 ano de revisão salarial, o SNQTB considera absolutamente
imprescindível que o BCP proceda também à devolução/compensação integral aos trabalhadores
dos montantes objeto da referida redução transitória de remunerações. É de elementar justiça.
E que, face ao referido incremento salarial, o Banco aplique idêntico critério de valorização
profissional, particularmente aos quadros e técnicos do BCP.
Lisboa, 26 de abril de 2018
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