
 

SINDICATO NACIONAL DOS QUADROS E TÉCNICOS BANCÁRIOS Pág. 1 de 1 

 

 

Comunicado n.º 32/2017 

 

BCP 
REPOSIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES 

 
 

Como é sabido, em julho de 2014, o BCP deu início à implementação de uma medida de ajuste temporário das 

remunerações dos seus trabalhadores, medida esta que mereceu o acordo dos sindicatos atenta a situação do 

Banco e com vista à relevante salvaguarda de 400 postos de trabalho. 

 

Ora, em virtude do reembolso integral do financiamento público realizado pelo BCP em fevereiro deste ano, o 

Banco antecipou em seis meses o fim do período transitório de ajustamento das retribuições, o que resultará 

no seguinte: 

 

•  No processamento salarial de 25 de julho de 2017, o BCP retomará o pagamento integral dos salários; 

•  Nesse processamento será igualmente retomado o pagamento das diuturnidades, suspenso desde 

junho de 2014; 

•  Será possível a manutenção, por mais seis meses, das prestações ajustadas do crédito à habitação, nos 

casos aplicáveis, salvo se o trabalhador manifestar vontade em sentido contrário; 

 

Acresce que, na sequência do compromisso assumido, o Conselho de Administração e a Comissão Executiva do 

BCP submeterão oportunamente à Assembleia Geral de Acionistas uma proposta de distribuição de resultados 

pelos trabalhadores que, havendo resultados distribuíveis, permitam a entrega de um valor total global 

acumulado não inferior ao valor total não recebido durante este período temporário de ajustamento salarial.  

 

O SNQTB assinala este importante momento, manifestando o seu profundo apreço e homenagem pela 

capacidade de sacrifício, espirito solidário e dedicação demonstradas pelos trabalhadores do BCP, que assim 

foram fundamentais para a recuperação e revitalização de uma instituição bancária de referência do nosso país. 

 

Lisboa, 10 de julho de 2017. 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Maior. Melhor. Mais solidários. 
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