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ACT DO CRÉDITO AGRÍCOLA: ALCANÇADO ACORDO
RELATIVO À REVISÃO SALARIAL PARA 2021
Conforme oportunamente comunicado, SNQTB e SIB apresentaram, nesta mesa negocial, uma
proposta de atualização das tabelas e das cláusulas pecuniárias do ACT ICAM (“ACT”), para 2021,
de 1,4%.
Esta proposta mereceu por parte do Crédito Agrícola uma contraproposta de apenas 0,4%, com o
argumento de que estas atualizações tendiam sempre a acompanhar os aumentos efetuados no
restante setor bancário (que, quanto ao ACT do setor bancário, para o ano de 2021 e à data da
resposta do Crédito Agrícola, apresentavam uma proposta precisamente de 0,4%).
Estes Sindicatos nunca aceitaram, nem se conformaram com esta argumentação, considerando
estarmos perante negociações autónomas, mantendo-se firmes quanto à necessidade de uma
atualização acordada entre as partes e não dependente de outras mesas negociais.
Objetivo e persistência que hoje obtiveram os seus frutos, com o acordo alcançado para o ano
de 2021 de atualização em 0,9% da tabela salarial e cláusulas pecuniárias, e do
subsídio de almoço para o valor diário de 9,90€ (uma atualização de 1,85%). Estas
atualizações produzem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021.
As negociações continuarão, com a revisão do clausulado bem como da tabela salarial e cláusulas
de expressão pecuniária para 2022, as quais terão em consideração a subida significativa da
inflação, bem como os excelentes resultados apresentados pelo Crédito Agrícola, só possíveis
graças ao esforço de todos os trabalhadores deste Grupo, esforço este que merece ser
reconhecido e devidamente recompensado.
Dos próximos desenvolvimentos deste processo, estes Sindicatos prestarão a devida informação
aos sócios.
Lisboa, 10 de maio de 2022.
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