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Comunicado SNQTB/SIB n.º 25 • 14 de julho de 2022 

 
 

REVISÃO DO ACT DO GRUPO BCP – ATUALIZAÇÃO SALARIAL E 
DAS PENSÕES PARA 2021/2022: CONCLUÍDA A REVISÃO 

PARA 2021, CONTINUA A NEGOCIAÇÃO PARA 2022 
 
 

Conforme foi informado em anterior Comunicado, a revisão do ACT do BCP foi retomada no 

passado dia 4 de março de 2022, continuando a decorrer, tendo a última reunião ocorrido em 1 de 

julho. Nesta medida, justifica-se a realização de um ponto de situação. 

Como é sabido trata-se de uma revisão salarial, das pensões e cláusulas de expressão pecuniária, 

mas também do clausulado do ACT BCP, o que tem sido objeto de várias reuniões. 

Quanto à revisão salarial, das pensões e cláusulas de expressão pecuniária a posição destes 

Sindicatos é clara: conseguir uma atualização o mais justa possível. 

Recorde-se que, no final de abril, o BCP incrementou a sua anterior proposta: 

Para 2021 Para 2022 

Atualização das tabelas de 0,5% até ao nível 

10 e 0,4% para os níveis 11 a 20; 

Atualização de 0,5% das cláusulas de 

expressão pecuniária, sendo o subsídio de 

almoço no valor diário de 9,80€. 

Atualização das tabelas de 1% até ao nível 

10 e 0,5% para os níveis 11 a 20; 

Atualização de 1% das cláusulas de 

expressão pecuniária, sendo o subsídio de 

almoço no valor diário de 10,50€. 

 

No final de junho, dada a persistência do SNQTB e SIB, o BCP apresentou nova proposta: 

Para 2021 Para 2022 

Atualização das tabelas de 0,5% para todos 

os níveis; Atualização de 0,5% das 

cláusulas de expressão pecuniária, sendo o 

subsídio de almoço no valor diário de 9,80€. 

Atualização das tabelas de 1,10% até ao 

nível 13 e 0,7% para os níveis 14 a 20; 

Atualização de 1,10% das cláusulas de 

expressão pecuniária, sendo o subsídio de 

almoço no valor diário de 10,50€. 
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Como se demonstra, o facto do SNQTB e SIB não se precipitarem na aceitação de propostas do 

Banco, mantendo as suas convicções e procurando o benefício de todos os trabalhadores do BCP, 

conduziu que o Banco continuasse a incrementar a sua proposta. 

 

Nesta medida, em 1 de julho, o SNQTB e o SIB comunicaram formalmente ao BCP o seu 

acordo quanto à revisão para 2021, tendo em conta o tempo decorrido e a sucessiva 

aproximação do Banco à proposta destes Sindicatos. 

Quanto à revisão para 2022 as negociações vão continuar. O SNQTB e SIB, consideram que 

a proposta do Banco não se mostra suficiente e ajustada, particularmente face os 

desenvolvimentos económicos e financeiros que se registam, em particular a taxa de inflação 

(7,2% em abril, 8,0% em maio e 8,7% em junho), reforçando a necessidade e justiça de uma 

revisão superior à proposta pelo Banco.  

A revisão salarial, das pensões e cláusulas de expressão pecuniária para 2022 deve ser justa, sem 

precipitações, ter em consideração os resultados do Banco e atender ao aumento do custo de vida.  

 

Nada obsta a que o BCP realize o imediato processamento da revisão salarial, das pensões e 

cláusulas de expressão pecuniária quanto aos sócios do SNQTB e SIB. 

 

Agradecemos o fundamental apoio dos nossos associados do BCP, que continuarão a ser decisivos 

no processo de revisão para 2022, que se encontra em curso. 

 

Dos desenvolvimentos deste processo negocial prestaremos a devida informação. 

 

Lisboa, 14 de julho de 2022 

 

As Direções dos Sindicatos 

 


