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Comunicado SNQTB/SIB n.º 20 • 11 de maio de 2022 
 
 

CONFIRMA-SE! 
ERA POSSÍVEL UMA ATUALIZAÇÃO JUSTA! A PRESSA 

É MÁ CONSELHEIRA! CAPITULAR NÃO É OPÇÃO DIGNA! 
 

Com persistência e sem precipitações, em diálogo, mas sem desistências 
extemporâneas, na revisão do ACT do Crédito Agrícola para 2021 foi possível acordar uma 
atualização salarial e das cláusulas com expressão pecuniária de 0,9%, ao que acresceu o aumento 
do valor diário do subsídio de almoço para 9,90€. Assim se comprova, caso ainda fosse 
necessário, que SNQTB e SIB tinham razão! 
 
Também no que respeita ao ACT do setor bancário – porque o Crédito Agrícola não difere das 
demais instituições de crédito a operar em Portugal – era possível uma atualização para o 
ano de 2021 bem superior a 0,5%. 
 
Note-se que o Crédito Agrícola soube perceber, e reconhecer, o esforço e a dedicação dos seus 
trabalhadores no último ano, afastando-se dos valores indignos que outras instituições de crédito 
teimam em manter. 
 
Relativamente ao ano de 2022, é igualmente por demais evidente que a aceitação de uma 
atualização de 1,1% foi uma manifesta precipitação, lesiva dos interesses dos 
trabalhadores bancários, de todos os trabalhadores bancários, tanto mais que a inflação 
em Portugal disparou para 7,2% em abril, o valor mais elevado dos últimos 29 anos! 
 
Contudo, ainda que terceiros tornem a nossa vida mais difícil na defesa dos trabalhadores 
bancários, sem precipitações, sem desistências extemporâneas, sem outro propósito ou 
agenda que não seja a defesa dos interesses dos trabalhadores bancários, SNQTB e SIB 
prosseguem igualmente a revisão do ACT para 2022. 
 
Mantemos a nossa firme convicção de que a revisão para 2021 e 2022 dos salários, 
pensões, e cláusulas de expressão pecuniária do ACT do setor bancário, deve ser justa na 
repartição dos resultados entre acionistas, gestores e trabalhadores. E deve ser 
solidária e socialmente responsável, não podendo ignorar ao aumento brutal em curso do 
custo de vida. 
 
Os sócios do SNQTB e do SIB não esperariam outra postura dos seus Sindicatos. Os Bancários 
sabem que podem contar connosco e nós sabemos que podemos contar com os 
Bancários! 
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Todos juntos, em defesa dos nossos interesses, exigindo aquilo que é legítimo, 
razoável e justo! 
 
Lisboa, 11 de maio de 2022. 
 
As Direções dos Sindicatos 

 


