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Comunicado n.º 29/2017 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
PROGRAMA DE RESCISÕES VOLUNTÁRIAS 

 

Em reunião realizada no dia 14 de junho, a Administração da CGD comunicou ao SNQTB que se encontra a 

ultimar um programa de cessação de contratos de trabalho por acordo, o qual conta divulgar internamente 

ainda durante este mês, após a sua definitiva aprovação em 22 de junho.  

 

Este programa de rescisões voluntárias (que será complementar ao processo de reformas e pré-reformas 

atualmente em curso na CGD) resulta da reestruturação acordada com a Comunidade Europeia no âmbito do 

processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que prevê a redução do quadro de pessoal em cerca 

de 500/600 trabalhadores por ano até 2020. 

 

Muito embora a versão final da proposta esteja ainda por aprovar, a CGD conta propor aos trabalhadores que 

descontam para a Caixa Geral de Aposentações uma indemnização de 2,1 meses de salário por cada ano de 

trabalho.  

Aos trabalhadores que descontam para a segurança social a CGD proporá uma indemnização de 1,6 meses de 

salário por cada ano de serviço e acesso ao subsídio de desemprego.  

Em ambos os casos a indemnização estará limitada ao valor total equivalente a cinco anos de salários. 

 

Tratar-se-á de um programa de adesão voluntária, não discriminatório e sem represálias, dirigido a todos os 

trabalhadores, ficando a adesão ao mesmo inteiramente dependente da vontade de cada trabalhador. Por seu 

turno, a CGD reserva o direito de não aceitar as candidaturas apresentadas. 

 

Por parte da Administração da CGD foi assumido o compromisso de manter o Sindicato plenamente informado 

acerca deste programa e sua implementação. 

  

O SNQTB continuará a intervir, de forma assertiva, atenta e construtiva quanto a este programa de rescisões, 

encontrando-se, como sempre, inteiramente disponível para prestar todo o apoio e aconselhamento aos seus 

associados. 
 

Lisboa, 15 de junho de 2017. 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Maior. Melhor. Mais solidários. 
 

www.facebook.com/snqtb 

www.snqtb.pt 

 

  

ANTÓNIO BORGES AMARAL PAULO GONÇALVES MARCOS 

Vice Presidente Comissão Executiva Presidente Comissão Executiva 
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