Comunicado n.º 60/2017

AÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO UMA OBRIGAÇÃO QUE NÃO
DEVE OCORRER FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO
O SNQTB enquanto sindicato líder, prospetivo e atuante, tem pugnado pelo reforço por parte das
instituições financeiras quanto à formação profissional dos bancários, com vista a dotar os
mesmos de competências acrescidas e reconhecidas.
Entendemos ainda que deverá caber aos sindicatos um papel de relevo quanto à formação e
certificação profissional, por ora demasiado centrado nas instituições.
Ora, na sequência da Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros II somos agora
confrontados com um novo paradigma, de que todos devemos estar cientes.
Com efeito, o exercício de atividades de atendimento e aconselhamento comercial terá,
doravante, de ser obrigatoriamente acompanhado de formação, treino e reconhecimento de
qualificações, à semelhança do que já ocorre nas geografias do Centro da União Europeia.
Competindo aos empregadores disponibilizarem o tempo e os meios para que essa formação seja
efetiva, os trabalhadores bancários têm vindo a ser chamados por parte das entidades
empregadoras, para ações de formação, com complexidade e carga horária nunca vistas,
inclusivamente após o horário de trabalho.
Porém, a formação e certificação profissional obrigatória não pode redundar em formas subtis de
tentativas de reestruturação de quadros de pessoal, pois visa precisamente dotar os bancários
de qualificações acrescidas para o exercício das suas funções.
Igualmente não deverá resultar no sacrifício da vida pessoal e familiar dos seus trabalhadores,
princípio que o SNQTB tem vindo defender junto das Instituições de Crédito, pugnando pelo
direito ao descanso e pela salvaguarda da sua vida familiar, bem como do principio da desconexão
profissional.
Além disso, face ao reforço de competências dos trabalhadores, o SNQTB não deixará de pugnar
pela requalificação remuneratória dos bancários. Mais formação, melhor retribuição.
Lisboa, 28 de novembro de 2017
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