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Comunicado n.º 63/2018 

 

REVISÃO DO ACORDO DE EMPRESA COM O BANCO BIC PORTUGUÊS S.A. 

 

Conforme foi informado no Comunicado n.º 54/2018, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários 

(SNQTB), encontra-se a intervir no processo negocial, de revisão integral, do Acordo de Empresa do EuroBic, o 

qual abrange os trabalhadores desta instituição seus associados. 

 

Como é do conhecimento dos nossos associados, o atual Acordo de Empresa foi outorgado ainda pelo BPN, 

quatro anos após a sua nacionalização e quando se encontrava nacionalizado. 

 

Também por este motivo e tendo em conta as particulares circunstâncias aquando da celebração deste AE, os 

trabalhadores do EuroBic não beneficiaram de aumentos de tabela salarial e viram-se privados de outros 

benefícios plasmados na generalidade dos Instrumentos de Regulamentação Coletiva do setor bancário. 

 

No presente processo negocial e após concluídas três reuniões, as partes encontram-se, ainda, numa fase 

preliminar de análise das propostas apresentadas entre si. 

 

O SNQTB intervém neste processo negocial com a firme intenção de garantir um acordo que defenda os 

interesses dos seus associados, pretendendo igualmente incluir no AE novas matérias de âmbito social e de 

proteção laboral, como são por exemplo os temas relacionados com: 

 

• Direito à desconexão; 

• Prevenção e combate ao assédio no local de trabalho; 

• Regulamentação de doenças do foro mental e psicológico (Burnout) derivadas do trabalho, 

implementando medidas de proteção aos trabalhadores que delas padeçam. 

 

O SNQTB continuará a informar os seus associados quanto à evolução das negociações e logo que estas assim 

o permitam, promoverá reuniões com os trabalhadores do EuroBic para disponibilizar a informação existente e 

os auscultar quanto aos temas em análise. 

 

Lisboa, 26 de setembro de 2018 
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