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Comunicado n.º 70/2018 

 

DEVOLUÇÃO DAS RETRIBUIÇÕES RETIDAS AOS TRABALHADORES DO 

BCP ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS 

 

 

O SNQTB, enquanto maior sindicato de bancários no ativo, tem um especial interesse nos 

Quadros e Técnicos do Millennium bcp, acompanhando, com proximidade e interventivamente, 

as respetivas situações profissionais e o quadro laboral que os envolve. 

 

Nessa medida e para esse efeito, desde 2016 que o SNQTB tem reforçado o seu envolvimento 

no Millennium bcp a diversos níveis, designadamente quanto a: 

 

• participação ativa na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões; 

• negociação do Acordo de Empresa de Dezembro de 2016; 

• reforço da Comissão Sindical, com alargamento ao Porto, Coimbra e Lisboa; 

• visitas regulares aos trabalhadores, quer nos serviços centrais, quer nos balcões; 

• promoção do efetivo funcionamento da comissão paritária do Acordo de Empresa para 

resolver temas de interpretação e aplicação da convenção coletiva (como foi o caso recente 

do pagamento do 14.º mês aos trabalhadores em situação de baixa prolongada); 

• aquisição de ações, de forma a permitir a participação, muito ativa, na Assembleia Geral 

de Acionistas do Banco, com prévia informação aos sócios e aos trabalhadores do Millennium, 

à equipa de gestão e à opinião pública, sobre a nossa posição sobre cada um dos temas; 

• opinião, forte e acutilante, justa e construtiva sobre os temas laborais no Millennium bcp 

e as ações da equipa de gestão que com eles impactam diretamente. 

  

Recentemente o SNQTB enviou uma carta ao Presidente da Comissão Executiva do Banco, 

solicitando que sejam devolvidas as remunerações que foram cativadas, entre 2014 e 2017, 

naquilo que entendemos enquanto um indiscutível ato de justiça e de virar de página.  

  

É com muita satisfação que vemos que esta intervenção do SNQTB poderá ser atendida em breve, 

tendo em consideração o que a ordem de trabalhos para a próxima assembleia geral de acionistas 

permite concluir.  
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De acordo com a intervenção que tem vindo a ser desenvolvida, o SNQTB marcará presença 

nessa Assembleia Geral, quer através das ações que detém, quer através das procurações que 

os trabalhadores nos entendam outorgar. 

 

Recordamos que um significativo número de trabalhadores, atualmente no Millennium bcp, 

estiveram ativamente envolvidos na fundação do SNQTB, que completou agora 35 anos.  

 

Como se prova, ontem como hoje, juntos conseguimos! 

 

Lisboa, 16 de outubro de 2018 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Próximos, Acessíveis e Liderantes 

 

www.facebook.com/snqtb 

www.snqtb.pt 

 

  

ANTÓNIO BORGES AMARAL PAULO GONÇALVES MARCOS 

Vice-Presidente Comissão Executiva Presidente Comissão Executiva 
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