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Comunicado SNQTB/SIB n.º 8 • 30 de março de 2022 

 
 

REVISÃO DO ACT DO SETOR BANCÁRIO: APRESENTADA 
PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE 5,5% PARA 2022 

Conforme foi oportunamente informado, no âmbito do processo de conciliação junto da DGERT, o 
SNQTB e SIB haviam comunicado ao Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) que, 
para formalizar a proposta de revisão para 2022, era imprescindível que apresentasse a respetiva 
fundamentação, conforme disposto no Código de Trabalho e como tem sido habitual no histórico 
negocial deste ACT. Porém, como é sabido, tal não aconteceu. 

Tendo o processo de revisão de 2021 seguido para a fase de mediação, estes Sindicatos 
apresentaram hoje ao GNIC a proposta de atualização para 2022, quanto à tabela salarial, pensões 
de reforma, de sobrevivência e cláusulas de expressão pecuniária. Isto sem prejuízo de serem 
apresentadas propostas quando ao restante clausulado. 

A proposta de atualização do SNQTB e SIB está alicerçada numa sólida fundamentação económica, 
englobando a (elevada) inflação esperada para este ano, ganhos de produtividade, rendibilidade 
de capitais próprios e rendibilidade dos ativos. 

Nessa conformidade, foi apresentada uma proposta de atualização de 5,5% da tabela salarial, 
pensões de reforma, de sobrevivência e cláusulas de expressão pecuniária. É ainda proposto o 
aumento para 11€ do valor diário do subsídio de refeição.  

Nos termos legais, o GNIC tem agora 30 dias para apresentar a sua contraproposta fundamentada. 
Após isso, iniciar-se-ão as negociações diretas. 

A revisão salarial da tabela salarial, pensões e cláusulas de expressão pecuniária pensões para 
2022 deve ser justa, sem precipitações e atender ao aumento do custo de vida. São os bancários 
que o exigem e merecem. 

Dos desenvolvimentos deste processo prestaremos a devida informação. 

 

Lisboa, 30 de março de 2022 

As Direções dos Sindicatos 

 

 


