Comunicado n.º 78/2018

REVISÃO DO ACT DO SETOR BANCÁRIO
PONTO DE SITUAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES
Realizou-se hoje mais uma ronda negocial entre o Grupo Negociador das Instituições de Crédito
(GNIC) e a FESIBA/FSIB – Federação dos Sindicatos Independentes da Banca, na qual o SNQTB
se integra.
Procurando contribuir, de forma constante e proativa, para o diálogo social e para a construção
de soluções de futuro razoáveis e com sustentabilidade, entregámos hoje nova proposta ao GNIC,
procurando assim que seja alcançado um acordo entre as partes.
Por razões de princípio e atento os valores que defendemos, continuamos a repudiar qualquer
tentativa de quebrar a solidariedade entre os bancários, com pretensas divisões entre ativos e
reformados, por um lado; ou por níveis profissionais, por outro.
Esse será sempre um caminho de empobrecimento e de divisão, a que a nenhum trabalhador
aproveita e que serve para enfraquecer os bancários. Serve, quando muito, para alguns
reclamarem uma pírrica vitória.
A proposta hoje apresentada pelo SNQTB/FESIBA foi a seguinte:
• Na linha do conseguido nas negociações com outros Bancos não subscritores do ACT,
pugnamos por um aumento mínimo (no caso de 15,02 €) para todos os bancários no ativo.
Todos.
• Defendemos, igualmente, um aumento percentual no mínimo de 0,75%, para ativos e
reformados, quaisquer que sejam os seus níveis salariais.
• Mas com uma percentagem de aumento superior para os níveis menos elevados,
procurando assim tornar mais atrativa a profissão bancária para os jovens e demonstrando
a solidariedade que os bancários sempre cultivaram entre si. E que, necessariamente,
devem manter.
• Propomos a atualização do subsídio de almoço para 9,50 € diários.
• Além da atualização das cláusulas de expressão pecuniária em 0,75%, propomos também
a consagração em contratação coletiva (e, como tal, enquanto obrigação dos Bancos) do
que é uma prática de matriz sindical e solidária: um subsídio de parto, no valor unitário de
750 €.
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Consideramos que esta proposta é justa, equilibrada e sustentável. Privilegia a solidariedade, tem
em consideração a situação dos diversos Bancos que outorgam o ACT, promovendo uma
atualização salarial equilibrada e muito merecida.
O SNQTB continuará a manter os seus associados informados acerca da evolução das
negociações, de modo a que possam acompanhar e intervir num processo que exige o
compromisso de todos. Todos. Não desistimos!

Lisboa, 11 de dezembro de 2018.
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