Comunicado n.º 4/2017

AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
No passado dia 2 de fevereiro, o SNQTB, integrado na delegação da USI – União dos Sindicatos
Independentes, foi recebido pelo Senhor Presidente da República, em audiência realizada no Palácio
de Belém. Nesta audiência foram abordados importantes temas, destacando-se os seguintes:
Integração da USI no Conselho Económico e Social – justa pretensão da USI enquanto
Confederação Sindical Independente, cuja representatividade regista o maior crescimento,
sabendo-se que no Conselho Económico e Social estão cerca de 50 organizações, na sua quase
totalidade com muito menor expressão social que a USI e os sindicatos que a integram;
Reforço da Contratação Coletiva – evidente necessidade de reforço da Contratação Coletiva e
(re)equilíbrio do seu regime legal, corrigindo a deriva liberal e a desregulação impostas pela
“Troika”. Importa que em Portugal se implemente um modelo de contratação coletiva forte, como
ocorre nos países europeus mais modernos, produtivos e com baixos níveis de desemprego;
Consagração da Co-Gestão - a efetiva intervenção dos trabalhadores na gestão e no futuro das
empresas, à semelhança das mais avançadas economias europeias, como imperativo moral, laboral
e económico. Modelo a introduzir nas maiores empresas portuguesas, à semelhança do que se faz
na Alemanha;
Novo Banco – É urgente uma solução para o Novo Banco, cuja situação indefinida lhe retira valor.
Embora não existam soluções ótimas, urge resolver este tema, tendo os trabalhadores como
preocupação central da solução;
Banco BPI – A OPA do CaixaBank sobre o BPI, a traduzir-se numa redução acentuada de postos
de trabalho em Portugal, pela concentração de tarefas e funções em Espanha, será um
contrassenso, tendo em conta as qualificações dos trabalhadores do BPI e os menores custos de
pessoal em Portugal.
Esta foi uma audiência de extrema importância. O SNQTB pode dar a conhecer as suas propostas
quanto a estes temas ao Senhor Presidente da República, aqui se registando e agradecendo a
disponibilidade e abertura que manifestou.
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