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COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 35/2022 
  
 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA INFLAÇÃO: 
PROPOSTAS DO SNQTB E SIB ACEITES POR DIVERSOS 
BANCOS; CONTINUAMOS A TRABALHAR PARA QUE OS 

RESTANTES ADOTEM TAMBÉM MEDIDAS 
 

 

Conforme consta no Comunicado n.º 31/2022, de 29 de setembro, estes Sindicatos, face 

ao aumento do custo de vida e da inflação (cuja tendência crescente continua a agravar-

se) propuseram, por cartas de 23 de setembro, que os Bancos, sem prejuízo da 

atualização salarial e de pensões que resulte da negociação coletiva, adotassem medidas 

de mitigação dos efeitos da inflação.  

Em concreto, o SNQTB e o SIB propuseram aos Bancos:  

a) Quanto aos bancários no ativo: a implementação de uma medida extraordinária, 

consubstanciada no pagamento, pontual e excecional, de um montante para mitigar a 

inflação, a realizar em outubro de 2022; e,  

b) Quanto aos bancários reformados: tendo em conta que devem ser abrangidos, 

em regime de igualdade, pelo complemento excecional a pensionistas previsto no 

Decreto-Lei n.º 57-C/2022, convidamos os Bancos para que intervenham junto do 

Governo em defesa dos respetivos bancários reformados.  

Às propostas apresentadas foram recebidas respostas ou realizadas reuniões com o BCP, 

novobanco, Banco Santander, Banco BPI, Credibom, Bankinter, Montepio Valor, Banco de 

Portugal e Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. 

E, na sequência da iniciativa destes Sindicatos, o BCP, Banco Santander Totta, CCAM, 

Credibom e Bankinter implementaram medidas relativas aos bancários no ativo que, 

ainda que parcialmente, corresponderam às preocupações manifestadas, o que se saúda. 

Até à presente data não recebemos respostas do Banco Montepio, Montepio Crédito, 

Caixa Geral de Depósitos, BNP Paribas, BBVA, EuroBic, Banco do Brasil, ABANCA, Haitong 
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Bank, GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário e GNB – 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário 

 

O SNQTB e o SIB continuarão a persistir junto dos Bancos para que também 

implementem medidas de apoio aos respetivos trabalhadores, tendo remetido cartas de 

insistência aos que ainda não responderam. 

Quanto aos bancários reformados, para além das medidas que os Sindicatos têm 

desenvolvido, mantemos que os Bancos devem intervir junto do Governo em defesa do 

tratamento igualitário quanto à atribuição do complemento excecional a pensionistas, o 

que se justifica e é merecido. 

O SNQTB e SIB não desistem de defender os seus sócios. Mais que uma Causa, uma 

Missão. Ativos e reformados todos somos bancários. 

Continuaremos a manter os nossos sócios informados. 

 

Lisboa, 8 de outubro de 2022  

 

As Direções dos Sindicatos 

 


