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CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA: REVISÃO SALARIAL PARA
2021 – PONTO DE SITUAÇÃO
No âmbito do processo da revisão do Acordo Coletivo de Trabalho do Crédito Agrícola, SNQTB,
SBN e SIB realizaram no dia 17 de fevereiro, por via telemática, a décima segunda reunião com
o Grupo Negociador das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo (GN ICAM).
Nesta reunião, como na anterior, o GN ICAM, em representação do Crédito Agrícola, manteve
uma posição de inflexibilidade face à proposta apresentada pelos Sindicatos de atualização das
tabelas e das cláusulas de expressão pecuniária de 1,4%, sob o argumento de que as
atualizações salariais no Crédito Agrícola tendem sempre a acompanhar os aumentos efetuados
no restante setor bancário (que para o ano 2021 a proposta apresentada foi de 0,4%).
Estes Sindicatos não se conformam com esta argumentação, pois além de se tratar de
negociação autónoma, aquando das negociações do Acordo Coletivo do Sector bancário em
2016, o Crédito Agrícola não procedeu a uma atualização das tabelas e das cláusulas de
expressão pecuniária em consonância com a que ocorreu no restante setor bancário.
Importa salientar que o Crédito Agrícola tem vindo a consolidar a sua posição no setor
bancário, com excelentes resultados anuais, não podendo ignorar a taxa de inflação
recentemente anunciada pelo INE de 1,3% em 2021, que impactará gravemente na vida e
poder de compra dos trabalhadores.
Foi marcada uma nova reunião para o próximo dia 3 de março, também por via telemática,
sendo que dos posteriores desenvolvimentos deste processo negocial, o SNQTB, SBN e SIB
prestarão a devida informação aos associados.
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