COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 39/2022

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXCECIONAL AOS BANCÁRIOS:
PROPOSTAS DO SNQTB E SIB TÊM ACEITAÇÃO NO EUROBIC!
Conforme consta no Comunicado n.º 31/2022, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos
Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) propuseram aos Bancos a
implementação de medidas de mitigação dos efeitos da inflação e do aumento do custo de vida
que têm vindo a penalizar duramente os bancários. Nesse contexto, recordamos que, no passado
dia 23 de setembro foram apresentadas aos Bancos as seguintes propostas:
a) Quanto aos bancários no ativo: implementação de uma medida extraordinária,
consubstanciada no pagamento, pontual e excecional, de um montante para mitigar a inflação,
a realizar em outubro de 2022; e,
b) Quanto aos bancários reformados: renovámos o convite para que os Bancos intervenham
junto do Governo em defesa dos respetivos bancários reformados, de modo que todos recebam
o complemento excecional a pensionistas.
Estas propostas continuam a ter aceitação (ainda que parcial). Desta vez, pelo EuroBic, que
anunciou a implementação das seguintes medidas quanto aos trabalhadores no ativo:
• Pagamento extraordinário e suplementar de um montante único aos trabalhadores. Os
trabalhadores com uma remuneração anual efetiva em 2022 até 21.000€ vão
receber 900€ e os trabalhadores com uma remuneração anual efetiva de 21.001€
até 35.000€ receberão 550€. Este montante será pago em dezembro;
• Possibilidade de receber em duodécimos o subsídio de Natal de 2023, a partir de janeiro
desse ano;
O SNQTB e SIB saúdam a implementação destas medidas pelo EuroBic, na sequência
da iniciativa destes Sindicatos e correspondendo às preocupações que foram
manifestadas.
Porém, além de se justificar ser em montante superior, deveria ser em montante
igualitário, pois a redução de rendimentos em resultado da inflação e o aumento do custo de
vida têm efeitos transversais.
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Acresce que estes Sindicatos entendem que, complementarmente, deveriam ser adotadas medidas
relativas ao crédito à habitação, à atualização dos subsídios de estudo e infantis, bem como sobre
o valor pago por quilómetro nas deslocações para o local de trabalho.
Recordamos que, sem prejuízo das medidas ora anunciadas, também quanto ao EuroBic, estes
Sindicatos continuam a negociar a revisão salarial para 2022, defendendo uma atualização
que seja justa e ajustada à realidade.
Esperamos que os demais Bancos apliquem as medidas propostas por estes Sindicatos. A
solidariedade que os bancários merecem continuará a ser uma bandeira do SNQTB e do SIB.
Manteremos os nossos sócios informados sobre este assunto.

Lisboa, 16 de novembro de 2022
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