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REVISÃO DO ACT DO SETOR BANCÁRIO PARA 2021
PONTO DA SITUAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES
Realizou-se mais uma ronda negocial entre o Grupo Negociador das Instituições de Crédito
(GNIC) e o Grupo Negociador destes Sindicatos (SNQTB, SBN e SIB) com vista à revisão do
ACT para 2021.
Ao contrário das legítimas expectativas destes Sindicatos, face aos resultados positivos
apresentados pelos principais bancos a operar em Portugal no primeiro trimestre de 2021
e de outros indicadores económicos relevantes, como a subida da inflação, os bancos
mantêm a proposta ignominiosa de 0% de (não) atualização.
Assim, a contrapartida de um ano particularmente exigente para os bancários e perante o
qual estes responderam sempre com total disponibilidade, competência e profissionalismo
é reconhecida pelos bancos com “uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”.
Trata-se de um congelamento das tabelas e cláusulas de expressão pecuniária que afeta os
trabalhadores no ativo, os reformados e os pensionistas de sobrevivência.
Como já anteriormente comunicado, o SNQTB, SBN e SIB rejeitam liminarmente esta
proposta injusta e injuriosa e não abdicam de uma atualização salarial e de pensões
equilibrada para o ano de 2021, não só merecida, mas necessária e justificada face aos
custos acrescidos que muitos bancários tiveram de suportar com o teletrabalho e ainda face
ao aumento significativo da inflação e do preço dos bens essenciais, que afeta os bancários.
Continuaremos a manter os nossos associados informados acerca da evolução das
negociações, para que possamos acompanhar e intervir num processo em que os Sindicatos
se comprometem a não desistir.
Os Sindicatos.
Lisboa/Porto, 17 de junho de 2021
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