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COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 38/2022 
 
  

ACT DO SETOR BANCÁRIO:  
SNQTB E SIB APRESENTAM PROPOSTA DE 

ATUALIZAÇÃO DE 6,25% PARA 2023 
 

Conforme consta no Comunicado n.º 34/2022, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) requereram a conciliação aos serviços 

competentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (DGERT) no que respeita 

à revisão para 2022 do ACT do setor bancário, cujo processo negocial vai assim prosseguir nessa 

sede. 

 

Não obstante e sem prejuízo da negociação para 2022 se encontrar pendente, importava que, desde 

já, fosse iniciado o processo de atualização para 2023 do ACT do setor bancário. 

 

Nessa medida, o SNQTB e SIB apresentaram aos Bancos que outorgam este ACT a sua proposta de 

atualização para 2023. 

 

A proposta destes Sindicatos corresponde a uma atualização de 6,25% da tabela salarial, pensões 

de reforma e sobrevivência, bem como das demais cláusulas com expressão pecuniária e de aumento 

do subsídio de refeição para um valor diário de 14€. 

 

Esta proposta e a respetiva fundamentação tiveram em consideração o seguinte: 

 

• A evolução previsível da inflação para 2023; 

• Os indicadores ao nível do setor bancário e os excelentes resultados alcançados pelos 

Bancos, que, como é publico, têm vindo a conseguir lucros elevados; e, 

• Os ganhos de produtividade devem ser repartidos de forma mais equitativa entre os 

acionistas e os trabalhadores. 

 

O Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) tem agora o prazo legal de 30 dias para 

apresentar uma contraproposta. Após isso, serão iniciadas as negociações diretas. 
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Manteremos os nossos sócios informados sobre este processo negocial. 

 

Lisboa, 15 de novembro de 2022 

As Direções dos Sindicatos 

 

 

 

 

 


