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Comunicado n.º 22/2018 

 

O MITO DA GRATUITIDADE DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 

EM DEFESA DOS POSTOS DE TRABALHO NA BANCA 

 

O SNQTB, enquanto sindicato mais representativo dos bancários no ativo, tem uma visão global 

do setor bancário, preocupando-se em refletir e intervir quanto a todos os temas que se mostram 

relevantes para os seus associados e para os trabalhadores bancários. 

 

Temos vindo a assistir, com preocupação, à disseminação na sociedade portuguesa de uma 

(artificial) noção de que os serviços bancários deverão ser gratuitos ou tendencialmente gratuitos, 

muitos vezes a coberto de uma suposta proteção do consumidor. 

 

Ora, qualquer atividade que tem e gera valor, tem igualmente custo económico. Assim, a sua 

gratuitidade será sempre artificial e, a prazo, gerará consequências negativas para as entidades 

e trabalhadores que prestam esses serviços.  

 

Pretender-se que serviços bancários sejam prestados gratuitamente é um conceito erróneo e 

pernicioso, pois esses serviços implicam custos e acrescentam valor, tendo assim de gerar receita, 

sempre justa e equilibrada.  

 

Como é evidente, compete à Associação Portuguesa de Bancos (APB) estar na linha da frente da 

sensibilização da opinião pública e publicada, justificando e valorizando o papel essencial que os 

bancos e os bancários prestam às populações e às empresas em Portugal.  

 

Não obstante, dada a relevância do tema e pelo facto de respeitar e se refletir na vida profissional 

dos bancários, o SNQTB dirigiu recentemente uma carta ao Presidente da APB, alertando para 

este assunto e para a necessidade do mesmo ser devidamente acautelado, pela entidade que, 

legitimamente, o deverá fazer.  

 

Fica assim o SNQTB a aguardar a resposta da APB, da qual daremos a devida nota aos nossos 

associados. 

 

Lisboa, 7 de março de 2018 
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