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Comunicado n.º 11/2018 
 
 

 

CRÉDITO AGRICOLA 
SNQTB PROPÕE INÍCIO DO  

PROCESSO DE REVISÃO SALARIAL 
 

O SNQTB, enquanto mais representativo sindicato de bancários no ativo, encontra-se plenamente 

empenhado na revitalização da negociação coletiva no setor bancário. 
 

Nesta medida, tendo em conta a recuperação da economia portuguesa que tem vindo a registar-
se, bem como a evolução favorável da situação das instituições de crédito a operar em Portugal, 

o SNQTB entende que importa promover a revisão salarial no âmbito dos vários Acordos Coletivos 

de Trabalho e Acordos de Empresa que se encontram em vigor no setor bancário. 
 

Efetivamente, após um longo período sem atualização das retribuições, pensões de reforma e 
sobrevivência, bem como das demais cláusulas de expressão pecuniária, essa tendência foi 

interrompida em 2016 e 2017 com a revisão salarial no que respeita ao ACT do setor bancário. 
 

Importa assim que em 2018 se continue a promover a revisão salarial no setor bancário, o que 

não só se justifica, como se trata de uma questão de justiça dado o profissionalismo, empenho e 
mérito dos trabalhadores bancários.  

 
Importa ainda atender ao facto de, na sequência da implementação da DMIF II e da formação 

profissional daí decorrente, os bancários se tratarem, cada vez mais, de trabalhadores com 

elevado grau de qualificação, à qual deve corresponder retribuição ajustada. 
 

Nesta medida, no que respeita ao Crédito Agrícola, o SNQTB remeteu uma comunicação à Caixa 
Central de Crédito Agrícola Mútuo com vista ao início do processo negocial que permita a 

atualização salarial para 2018, no que respeita ao ACT das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo.  

 
Do desenvolvimento deste processo daremos a devida nota aos nossos associados. 

 
Lisboa, 19 de fevereiro de 2018 

 
 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Próximos, Acessíveis e Liderantes 
 
 

www.facebook.com/snqtb 
www.snqtb.pt 
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