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CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: REVISÃO SALARIAL PARA 2021
E 2022 – PROPOSTAS APRESENTADAS
Conforme foi oportunamente comunicado, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou uma
proposta de revisão salarial para 2021 e 2022 a qual, por ser manifestamente insuficiente,
justificou a apresentação por parte do SNQTB e do SIB de uma contraproposta de atualização
salarial e das cláusulas de expressão pecuniária, para 2021 e 2022, respetivamente de 1,3% e
5,5%.
De facto, entendem estes Sindicatos que os bancários merecem maior valorização e
consideração, não só pelo seu contributivo essencial para os bons resultados da CGD, mas
também pelo esforço e dedicação que manifestaram ao longo de todo o período da pandemia.
Infelizmente, tratando-se de uma empresa sólida do setor empresarial do Estado, a CGD nem
sequer se dignou reconhecer, para 2021, uma atualização mínima de 0,9% para todos
os níveis retributivos e cláusulas de expressão pecuniária, ao contrário da prática do
seu acionista único: o Estado português.
A proposta destes Sindicatos é, acima de tudo, responsável, equilibrada e prudente, pois a
atualização propugnada representa, no essencial, a compensação pela inflação
registada em 2021 e quanto à prevista para 2022, repudiando, deste modo, a sistemática
perda de poder de compra dos bancários e a desvalorização da negociação coletiva, num setor que
deveria ser considerado, nas suas práticas, uma referência a ser seguida e não um exemplo de
promoção de degradação das condições laborais.
Aguardamos ainda a resposta da Caixa Geral de Depósitos às propostas apresentadas e o
subsequente decurso das negociações diretas, sendo que os bancários merecem, no mínimo,
que se lute por atualizações justas!
Dos posteriores desenvolvimentos deste processo negocial prestaremos a devida informação.
Lisboa, 7 de abril de 2022.
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