Comunicado n.º 14/2017

SNQTB SAÚDA ESFORÇO DO GOVERNO
NO PROCESSO DE RECAPITALIZAÇÃO DA CGD
O SNQTB, de acordo com a sua postura interventiva e enquanto maior sindicato de trabalhadores bancários no
ativo, saúda o esforço do Estado português na recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).
Dada a suma importância da CGD no setor bancário nacional, é fundamental que a discussão em praça pública
não se centre em detalhes pitorescos, parecendo ignorar que a CGD é vital para a preservação de centro de
decisão em Portugal, no que ao crédito bancário diz respeito. Sem crédito não há investimento nem emprego
qualificado.
Como é pacífico e incontestável, os trabalhadores são notoriamente alheios aos problemas da carteira de
imparidades da CGD.
Nessa medida, não deixa de causar estupefação, a este sindicato, que os remédios impostos pelo BCE se
traduzam na redução de postos de trabalho e no encerramento de balcões. Remédios que não atacam o cerne
do problema.
A dimensão do esforço de recapitalização deriva de um modelo de governação onde os mecanismos de pesos
e contrapesos estiveram notoriamente ausentes e onde a sociedade civil não exerceu um efetivo escrutínio.
O SNQTB e a Confederação Sindical USI – União dos Sindicatos Independentes, na qual nos inserimos,
defendem a aplicação, em Portugal, dos modelos de co-gestão do Centro e Norte da Europa, onde
representantes dos trabalhadores estão presentes nos órgãos de fiscalização das empresas.
Só assim se poderá evitar a repetição de práticas de crédito nas antípodas do que se espera de um banco de
referência, com especiais responsabilidades na preservação do tecido de PMEs portuguesas.
Infelizmente, não se antevê que exista uma alteração do paradigma de governação da CGD.
A finalizar, deixamos uma especial palavra de apreço aos trabalhadores da CGD pelo profissionalismo e pelo
“amor à camisola” demonstrados, sendo que, como sempre, serão fundamentais para o sucesso da sua
(também nossa) Instituição.
Lisboa, 30 de março de 2017.
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