Comunicado n.º 42/2018

INCUMPRIMENTO DE ACT POR PARTE DO BCP
SUCURSAIS COM INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO
PAGAMENTO DE 14.º MÊS EM AUSÊNCIAS PROLONGADAS
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), tomou conhecimento que o Banco
Comercial Português S.A. (BCP) estará a adotar práticas em desconformidade com o estipulado em duas
cláusulas do ACT outorgado por estes.
Assim, o SNQTB interpelou a administração do BCP para que voluntariamente cumpra com o estabelecido
no número 3, da clausula 50.ª – Horários de trabalho e na alínea b), do número 3, da cláusula 119.ª –
Benefícios em caso de doença, invalidez ou invalidez presumível no setor bancário.
• número 3, da clausula 50.ª – Horários de trabalho – Sucursais com encerramento para
almoço
Assim e conforme o estipulado no número 3, da clausula 50.ª – Horários de trabalho, o SNQTB solicitou
que de imediato as sucursais do Millennium bcp cujo horário de funcionamento inclui interrupção de almoço,
devem encerrar ao público 30 minutos antes do período de almoço dos trabalhadores.
• alínea b), do número 3, da clausula 119.ª – Benefícios em caso de doença, invalidez ou
invalidez presumível no setor bancário – Pagamento de 14.ª mensalidade em situação de
doença
Todos os trabalhadores em situação de doença ou reformados por invalidez ou invalidez presumível a têm
direito a uma 14.ª mensalidade, a ser satisfeita no mês de janeiro. Ora, tal não tem ocorrido quanto a
trabalhadores em situação de doença. Sendo esta uma prática inaceitável e lesiva para os trabalhadores,
o SNQTB exigiu que o BCP proceda ao pagamento imediato das importâncias devidas aos trabalhadores
com efeitos retroativos.
O SNQTB solicitou à administração do BCP que proceda à retificação destas práticas no prazo de 15 dias.
Os sócios do SNQTB que se sintam prejudicados por alguma destas práticas devem contactar ou a Comissão
Sindical de Empresa do SNQTB no BCP ou Departamento de Apoio Jurídico do Sindicato.
Lisboa, 8 de maio de 2018
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