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COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 29/2022 
 

ACORDO DE EMPRESA DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: 
CONCLUÍDA A REVISÃO SALARIAL PARA 2021, CONTINUA A 

NEGOCIAÇÃO PARA 2022 
 

Após apresentação das respetivas propostas, o SNQTB e SIB têm vindo a negociar a revisão 
salarial para 2021 e 2022 relativamente ao Acordo de Empresa da Caixa Geral de Depósitos (CGD). 

Estes Sindicatos sempre defenderam que deveria ocorrer uma negociação separada quanto a 2021 
e 2022, tendo particularmente em consideração que, no corrente ano, se verificou um histórico 
aumento da inflação e uma exponencial subida do custo de vida. Tais princípios foram seguidos 
nas propostas de atualização apresentadas à CGD. 

Nessa medida, na sequência das negociações realizadas quanto a 2021, tendo em conta o período 
de tempo decorrido e que, no processo de revisão do ACT do setor bancário, a conciliação e 
mediação junto do Ministério de Trabalho redundou numa atualização de 0,5% para esse ano, foi 
acordada com a CGD a revisão para 2021, nos seguintes termos: 

- Aumento de 16€ nos níveis 1A a 11B e de 0,50% nos níveis 12A a 18E; 

- Aumento médio ponderado da tabela salarial de 0,90%; 

- Valor diário do subsídio de refeição de 11,37€; 

- Pagamento retroativo a 1 de janeiro de 2021. 

No que respeita a 2022, as negociações vão prosseguir. A proposta da CGD de aumento médio 
ponderado da tabela salarial de 0,92% é insuficiente face à taxa de inflação e à exponencial subida 
do custo de vida que se regista atualmente. O SNQTB e SIB mantêm a sua proposta de atualização 
de 5,5% para este ano.  

Os resultados muito positivos que a CGD tem anunciado e que resultam do empenho e dedicação 
dos seus trabalhadores impõem que seja realizada uma justa atualização salarial para 2022. 

Dos posteriores desenvolvimentos deste processo negocial prestaremos a devida informação. 

Lisboa, 27 de setembro de 2022. 

 

As Direções dos Sindicatos 

 


