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COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 27/2022 
 
 

REVISÃO DO ACT DO GRUPO BCP 
PONTO DA SITUAÇÃO 

CONTINUA A NEGOCIAÇÃO SALARIAL PARA 2022 
 
 

A revisão do ACT do BCP foi retomada no passado dia 21 de setembro, com realização de nova 
reunião com o Banco. Assim, importa fazer o ponto de situação. 

Como é sabido, no caso vertente trata-se de uma revisão salarial, das pensões, cláusulas de 
expressão pecuniária e de clausulado do ACT BCP. 

A negociação relativa ao clausulado continua a decorrer, debatendo-se as propostas de ambas as 
partes quanto às cláusulas deste Acordo Coletivo. 

Quanto à revisão salarial, das pensões e cláusulas de expressão pecuniária, a posição destes 
Sindicatos mantém-se: uma atualização o mais justa possível.  

Como é sabido, o SNQTB e SIB não aceitaram a proposta do BCP de atualização das tabelas de 
1,1% até ao nível 13 e de 0,7% para os níveis 14 a 20, bem como de 1,1% para as cláusulas de 
expressão pecuniária e de 10,50 € de valor diário para o subsídio de almoço. 

Esta proposta do BCP não é suficiente, nem ajustada à realidade, conforme os últimos 
desenvolvimentos económicos e financeiros, em especial a taxa de inflação (9,3% em agosto), isto 
além do aumento exponencial dos custos da energia (24%) e dos produtos alimentares (15%). 

Esta situação, que afeta gravemente os bancários, no ativo e na reforma, conjugada com os 
resultados muito positivos do BCP, justificam e exigem uma revisão da tabela salarial, das pensões 
e cláusulas de expressão pecuniária para 2022, justa e adequada à realidade, sem prejuízo de 
outras medidas do BCP que possam mitigar o aumento do custo de vida.  

O SNQTB e o SIB continuarão a pugnar por uma atualização justa para os bancários do BCP. Dos 
desenvolvimentos deste processo negocial continuaremos a prestar a devida informação. 

Lisboa, 26 de setembro de 2022 

As Direções dos Sindicatos 

 


