Comunicado n.º 21/2017

ACORDO DE EMPRESA DO BANCO DE PORTUGAL
PONTO DE SITUAÇÃO
No passado mês de fevereiro, o Banco de Portugal procedeu à denúncia do Acordo de Empresa outorgado
com o SNQTB, apresentando uma proposta global de novo Acordo de Empresa.
Por seu turno, o SNQTB apresentou a sua resposta, aguardando-se presentemente o início das negociações
diretas.
A proposta do Banco de Portugal insere-se na linha da denúncia, em 2012, do ACT do setor bancário,
pelos Bancos que o outorgam, no auge da intervenção da Troika, da emergência financeira e social então
vivida e no quadro da liberalização da lei do trabalho daí resultante.
O SNQTB considera que a posição agora tomada pelo Banco de Portugal mostra-se inoportuna e
despropositada, tanto mais que o Banco de Portugal não tem qualquer razão objetiva de cariz económicofinanceiro para tal denúncia.
A propósito, diga-se que a USI - União dos Sindicatos Independentes, Central Sindical (apartidária e
independente), na qual se integra o SNQTB, tem vindo a pugnar para que a lei seja alterada e obrigue as
entidades patronais a fundamentarem objetivamente as razões atendíveis para a denúncia integral de
acordos coletivos.
Durante o ano de 2016, o SNQTB enquanto maior sindicato bancário, liderou e conseguiu que os Acordos
de Empresa de Montepio Geral, Millennium BCP e Oitante não fossem de sentido único, revertendo um
processo de declínio da negociação coletiva que se manifestava de forma consecutiva desde final do
século XX.
A denúncia do Acordo de Empresa do Banco de Portugal ocorreu assim ao arrepio dos mais recentes
processos de negociação coletiva no setor bancário, nos quais o unilateralismo foi paulatinamente
substituído por negociações mais abertas e equilibradas, com maior grau de repartição de vantagens e
concessões entre as partes.
Esta posição de princípio norteará a intervenção do SNQTB no processo negocial em curso com o Banco
de Portugal.
Em breve daremos conhecimento aos nossos sócios das evoluções deste processo negocial e realizaremos
sessões de esclarecimento sobre o mesmo.
Lisboa, 17 de abril de 2017.
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
Maior. Melhor. Mais solidários.
www.facebook.com/snqtb
www.snqtb.pt
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