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Comunicado n.º 75/2018 

 

 

REVISÃO DO ACT DO SETOR BANCÁRIO 

PONTO DE SITUAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES 

 

Realizou-se hoje mais uma ronda negocial entre o Grupo Negociador das Instituições de Crédito 

(GNIC) e a FESIBA/FSIB – Federação dos Sindicatos Independentes da Banca, na qual o SNQTB 

se integra. 

 

Muito embora o GNIC vincule exclusivamente as Instituições de Crédito outorgantes do ACT do 

setor bancário (ou seja, não abrange os Bancos com Acordos de Empresa) esta mesa negocial e 

esta convenção coletiva têm sido e continuam a ser o farol do setor.  

 

Atualmente, encontra-se em negociação a atualização da tabela salarial, das pensões de reforma 

e das pensões de sobrevivência (níveis) e, bem assim, das cláusulas de expressão pecuniária 

(diuturnidades, subsídios, deslocações, ajudas de custo, etc) das instituições outorgantes 

deste ACT.  

 

Importa salientar que o SNQTB defende e não abdica que esta atualização tenha impacto positivo 

e efetivo quanto a todos os trabalhadores no ativo e os reformados. 

 

Efetivamente, a solidariedade entre os Quadros e Técnicos Bancários no ativo e os reformados é 

uma marca indelével do ADN do SNQTB. 

 

As propostas apresentadas pelo SNQTB/FESIBA tem como objetivo assegurar princípios 

fundamentais e finalidades indiscutíveis: 

i) Atualização salarial e das pensões de reforma, visando recuperar o poder de compra 

perdido; 

ii) Fazer face ao brutal aumento do custo da habitação, alimentação e combustíveis, com o 

impacto que daí resulta sobre a habitabilidade e capacidade de exercício de funções por 

parte dos Quadros e Técnicos Bancários. 

 

Como habitualmente, as propostas do SNQTB/FESIBA foram fundadas em análises técnicas 

relevantes, plenas de razoabilidade e procurando fazer a ponte entre as posições dos dois lados 

da mesa negocial. 
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Face à posição negocial ponderada e afirmativa do SNQTB/FESIBA, cabe agora ao GNIC 

responder afirmativamente às nossas propostas. 

 

Em nossa opinião e privilegiando uma negociação equilibrada e justa, nada obsta a que seja 

alcançado um acordo ainda no mês de novembro, sendo garantido, nos termos do ACT, que esta 

atualização produzirá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2018. 

 

O SNQTB continuará a manter os seus associados informados acerca da evolução das 

negociações, de modo a que possam acompanhar e intervir num processo que é de todos e para 

todos. 

 

Lisboa, 30 de outubro de 2018 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
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