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Comunicado n.º 45/2018 
 
 

ACORDO DE EMPRESA DO BANCO DE PORTUGAL 

PLENÁRIO COM OS TRABALHADORES 

 

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) realizou, no passado dia 16 de maio, um 

plenário para dar nota aos trabalhadores do Banco de Portugal do ponto de situação das negociações, em 

curso, do Acordo de Empresa. 

 

No plenário realizado de “portas abertas” a todos os trabalhadores do Banco de Portugal, compareceram 

em número significativo, numa clara demonstração do seu interesse neste momento histórico da sua vida 

profissional. 

 

Após uma apresentação sobre como decorreram as negociações entre o Banco de Portugal e o SNQTB, os 

pontos positivos e negativos que estão em discussão, foi explicado aos trabalhadores presentes que este 

Sindicato ainda não se encontra satisfeito com o atual ponto de cedência da administração do Banco de 

Portugal em algumas matérias. 

 

Destas matérias em que o SNQTB entende que tem de haver uma evolução mais favorável para os 

trabalhadores, destacam-se temas como: 

 

- o não pagamento dos três primeiros dias em situação de doença; 

- o fim do regime de anuidades das diuturnidades; 

- a não existência de uma cláusula de salvaguarda e de apreciação especial para os trabalhadores que 

não sejam abrangidos pelas promoções por mérito; 

- a recusa de um leque muito alargado de categorias profissionais exercidas, exclusivamente, no regime 

precário de comissão de serviço, conforme pretendido pelo Banco de Portugal.    

 

Assim, e de acordo com a vontade expressa pelos trabalhadores presentes no plenário do SNQTB, este 

Sindicato entende que não se encontram ainda reunidas as condições necessárias para se darem por 

concluídas as negociações com esta Instituição. 

 

Neste sentido, o SNQTB irá, com a maior brevidade, solicitar, à administração do Banco de Portugal, nova 

ronda negocial para reforçar a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, e em particular dos seus 

associados, nesta Instituição. 

 

Em breve, o SNQTB informará da evolução da negociação do presente Acordo de Empresa. 

 

Lisboa, 23 de maio de 2018 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Próximos, Acessíveis e Liderantes 
 
 

www.facebook.com/snqtb 

www.snqtb.pt 
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