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Comunicado SNQTB n.º 10/2020 
 
 

SNQTB PRESENTE  
NA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DO BCP 

 
De acordo com a intervenção que tem vindo a ser regulamente desenvolvida, o SNQTB marcará 
presença na Assembleia Geral de Acionistas do BCP, a realizar no dia 20 de maio, em representação 
de nossos associados. 
 
Como sempre, o sentido de voto do Sindicato terá em consideração a defesa dos direitos e dos 
melhores interesses dos nossos associados que são trabalhadores/reformados do BCP, 
agradecendo, desde já, aos muitos que nos confiaram as respetivas procurações. 
 
De acordo com a política de transparência na representação dos sócios, divulgamos o sentido de 
voto do SNQTB quanto aos vários pontos da ordem de trabalhos desta Assembleia Geral. Assim: 
 
 
- Ponto um: deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, 
relativos ao exercício de 2019, incluindo o Relatório do Governo Societário. 
 
Voto: Contra.  
 
Declaração de voto: considera o SNQTB, e outros sindicatos bancários, que a negociação coletiva 
referente a 2019 não está concluída. Pretendeu o Banco considerar a não atualização das tabelas 
de diuturnidades, o que teve a oposição de três sindicatos. Não vislumbramos nos relatórios 
apresentados a dotação/provisão para proceder à atualização para 2019 das diuturnidades. 
 
 
- Ponto dois: deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2019 
 
Voto: Favorável. 
 
Declaração de voto: como afirmámos bastas vezes em 2019, a devolução das retribuições retidas 
aos trabalhadores, aquando do processo de reestruturação, deveria ter sido feita na mesma forma 
em que foi feita a retenção: de uma só vez. Manifestámos a nossa oposição ao ritmo e à forma 
parcial como o BCP se aprestava para fazer a devolução.  
Mantemos o princípio que defendemos: a devolução deve ser feita no mais curto período de tempo 
e pelo valor global retido.  
 
 
- Ponto três: proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade 
 
Voto: Contra. 
 
Declaração de voto: pelas razões elencadas na declaração de voto quanto ao ponto um.  
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- Ponto quatro: Deliberar sobre a política de remuneração dos Membros dos Orgãos de 
Administração e de Fiscalização 
 
Voto: Abstenção. 
 
Declaração de voto: o documento proposto, no que toca a este ponto, é bastante exaustivo, 
bem formulado e de elevada tecnicidade. Contudo, é omisso na resposta a uma questão central: a 
proposta em causa é proporcional, não contribuindo para aumentar o fosso remuneratório entre 
membros da Comissão Executiva e um trabalhador médio? O aumento da disparidade fere 
princípios de proporcionalidade e a dignidade humana, não podendo ser confundido com premiação 
de mérito (de que somos a favor). 
 
 
- Ponto cinco: deliberar sobre a aquisição e alienação de ações e de obrigações próprias 
 
Voto: Abstenção. 
 
 
- Ponto seis: deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2020/2023 
 
Voto: Favorável. 
 
Declaração de voto: Não obstante o voto favorável, consideramos que com a eleição de dois 
elementos da mesma sociedade de advogados perde o Banco uma oportunidade de introduzir 
maior diversidade na representação da sua Mesa da Assembleia Geral.  
 
 
O SNQTB continuará a representar os trabalhadores e reformados do BCP junto da Administração 
e dos acionistas. 
 
 
Lisboa, 19 de maio de 2020 
 
 
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Rumo Certo, Nova Etapa. 
 
www.instagram.com/sindicato_snqtb 
www.facebook.com/snqtb 
www.snqtb.pt 
 

 
 

LUÍS CARDOSO BOTELHO PAULO GONÇALVES MARCOS 
Vice-Presidente da Direção Presidente da Direção 
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