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COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 3/2023 
 
 

REVISÃO DO ACT DO SETOR BANCÁRIO PARA 2023: 
GNIC INTRANSIGENTE NA PROPOSTA DE 3% 
SNQTB E SIB MANTÊM PROPOSTA DE 6,25% 

 
 

Realizou-se ontem a terceira reunião negocial entre a Federação dos Sindicatos 

Independentes da Banca (que integra o SNQTB e o SIB) e o Grupo Negocial das 

Instituições de Crédito (GNIC). 

 

A proposta dos Bancos, representados pelo GNIC, para as tabelas (ativos e reformados) e 

demais cláusulas de expressão pecuniária manteve-se nos 3%. Recorde-se que esta 

proposta do GNIC pressupõe uma tabela salarial/pensões de reforma em 2022 com 

atualização de 1,1% e subsídio de refeição diário de 10,50€, o que o SNQTB e SIB não 

aceitaram, encontrando-se esse processo negocial em fase de mediação junto da DGERT. 

 

Quanto a 2023, estão assim duas posições em confronto: a do GNIC e a da… realidade! 

 

O GNIC esforça-se por continuar a não considerar a progressão da inflação, os ganhos de 

produtividade e de rendibilidade da Banca. Contra a realidade, os factos e as evidências. 

 

Efetivamente, a realidade, com a sua conhecida persistência, confirma que a inflação e o 

custo de vida mantêm a sua espiral ascendente e que os ganhos de produtividade e de 

rendibilidade dos Bancos atingem valores verdadeiramente recordistas, conforme os 

resultados de 2022 recentemente divulgados demonstram abundantemente!  

 

Face a esta proposta minimalista do GNIC e perante a realidade que todos conhecem e 

vivem, o SNQTB e SIB insistiram que os Bancos podem (e devem) ir manifestamente mais 

além na atualização para 2023. Nessa medida, estes Sindicatos mantiveram a proposta de 

6,25% de atualização, devidamente fundamentada e ajustada aos tempos que vivemos. 
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Após um breve período de reflexão, que se espera seja devidamente aproveitado pelo 

GNIC, será agendada nova ronda negocial. Urge que as Instituições de Crédito melhorem 

a sua proposta. É a realidade que o impõe. E é um imperativo, face à justiça devida aos 

bancários. 

 

Continuaremos a manter os nossos sócios informados quanto aos desenvolvimentos deste 

processo negocial. 

 
 
Lisboa, 3 de março de 2023.  
 
As Direções dos Sindicatos 
 

 


