Comunicado SNQTB n.º 12/2022

SNQTB NOVAMENTE PRESENTE NA ASSEMBLEIA GERAL DO
BCP EM DEFESA E EM REPRESENTAÇÃO DOS
TRABALHADORES BANCÁRIOS
No dia 4 de maio, decorreu a Assembleia Geral Anual de Acionistas do Banco Comercial Português
(BCP), onde o SNQTB marcou presença com as inúmeras procurações recebidas.
O nosso Sindicato quer começar por agradecer, reiteradamente, aos sócios que em nós
confiaram, permitindo que a voz dos trabalhadores, ano após ano, pudesse ser ouvida.
Isto dito, relativamente à Assembleia Geral, na sequência das exposições dos senhores
presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, o SNQTB fez questão de
salientar o muito bom desempenho económico e comercial do BCP no decurso do ano de 2021,
obtido, saliente-se, com o empenho, competência e dedicação dos seus trabalhadores.
O SNQTB salientou igualmente que a sociedade gestora do Fundo de Pensões (FP), dos
trabalhadores do BCP estava a limitar a presença do nosso Sindicato, ao arrepio da lei, na
Comissão de Acompanhamento do FP, presença essa devida por lei e não tendo que ser
coincidente com qualquer eleição entre os representantes e beneficiários.
O SNQTB lembrou ainda, à semelhança do que outros acionistas disseram, que a redução da
presença física quanto às sucursais, estava a causar constrangimentos em alguns pontos de
atendimento, com tempos de espera que estavam nos antípodas do que a tradição do BCP e do
que o brio dos trabalhadores gostariam de ter. Situação que gera insatisfação entre os clientes e
provoca desgaste psicológico e físico nos trabalhadores do BCP.
Finalmente, o SNQTB reiterou o seu apoio à restituição dos valores retidos aos trabalhadores.
Contudo, e como já foi expresso anteriormente, há muito tempo que existem todas as condições
para que este processo fosse acelerado e estivesse já concluído. A terminar, foi relembrado pelo
SNQTB – única estrutura sindical presente na AG – aos acionistas presentes, e ao Conselho de
Administração, que não se tratava de distribuição de resultados pelos trabalhadores, mas de uma
devolução. Simples.
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