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Otganiação dos Bancários do
Distrüto de lÍsboa do FCP

SlnterCâmblo
O ATAQUEÀ CGD
ê - L a capa de.um "Plano de . Na CGD, particularmente na rede

DOD Recapitatiàbê"",que os comercÍa[, o assédio atinge o auge com
\

Trabathadores desconhecelh, tudo é a imposição de objectivos irreatistas
feito para descaracterizar e diminuir a e pressões para o protongamento do

influêncla da Caixa Geral de Depositos no horário de trabatho sem remunetação;
sistema financeiro 

,ARA A cGD o pcp DEFENDE:

. A venda de patrimónlo da CGD tem ' A CGD com capital'lO}o/o púbtico,

sido uma constante desde a venda como referência no Sector Bancário,

da FÍdetidade, passando por vário garantindo o apoio à economia nacional

património imobil,iário, até à intenção e o acesso a serviços bancários de

de encerrar a activldade no estrangeiro, quatidade às populações, com uma

nomeadamente em Espanha, pais gestão integra, honesta e dedicada a

com o qua[ Portugal tem um relevante causa púbtica;

envolvlmento na área das exportações; . Apiicação imediata de todo o

. Foiabandonado o princípio da clausulado constante dos Acordos

existência de uma agência da CGD em de Enipresa, nomeadamente no que

cada sede de concetho e assistimos conceine à carreira profisslonal e às

ao encerramento de agências, remunerações dos Trabalhadores;

prejudicando gravemente populações . Valorização das carreiras profrssionais e

locais e deixando a outros concorrentes actualização das tabelas salarlais, quer
privados oportunidades de irnplantação; na CGD q,r"rãâ, Empresas do Grupo;

. A dimlnuiçãô dos quadros de pessoal . Recusa de quatquer maniputação da
na CGD, quer nos servlços centrais quer contagem de tempo dos Trabalhadores
na rede comercia[, tem vindo e está para efeitos de promoção, o tempo não
a ser feita, sobretudo Íecorrendo ao se apaga;
assédio sobre os trabalhadores.

, - 
, 
- -- . Exlgir que todas as medidas de pessoa[

O recente programa de pre-

-reformas, dito votuntário, mais não tenham apticação unlversa[na cGD'

tem por objectivo que coaglr atguns Há que lutar e reverter a actual potítica
trabalhadores a aceltar tal ditame, sob de destruição da CGD
pena de "se não aceitar vai ser plor"...



UM NEGÔcIo RUINOSO PARA O PAíS,
CHAI,IADO 1úOVO BANCO

rr 18 de Outubro de 2017, a venda

Em (oferta) do NoVo BANCO ao

--'findo americano especutativo Lone Star

concretlza-se adqulrindo este fundo 75o/o,

com o compromlsso de o capltalizar com
1.000M€. O Fundo de Resolução mantém
25o/o, que são o garante dos prejuízos e

demals obrigações judiciais, durante oito
anos, até 3.890M€, sem direlto a lntervir
na sua gestão. Um verdadelro negocio da

chlna, não fosse o fundo ser americano.

O PCP foi contra a venda do Novo
Banco, defendendo o controle púbtico,
única garantia para seÍvir a economia
do País, no financiarnento das micros,
pequenes e médias empÍesas, com
vista ao desenvolvimento e erescimento
da economia e sarante dos postos de

trabalho.

Dúvidas houvesse, o relatório anual de

contas de 2017, anuncia um prejuízo

de 1.400M€, justificado em parte pelo

aumento das imparidades de 1.300M€
em 2016 para 1.900M€ em 2017. Como
é que subiram as imparidades no Novo

Banco, quando a Banca afirma, como.
prlnc[pa[ responsáveI dos resuttados
positivos, a redução das imparidades?
O certo é que o Estado vai pagar 792M€
com o diirheiro dos Portugueses, para

repor os ráclos. Ou seja, a este ritmo,
esgota a garantia antes dos B anos.

OS NÚMEROS AJUDAÍÚI A REFLECTIR

No retatórlo de contas de 2012 aborda-
-se a estratégia para os traba[hadores de

modo hipocrlta, enunciando uma série

de medldas e compromisso dos direitos
humanos da não discriminação entre
homens e mulheres, enfatizando o valor

da famítia, com o anúnclo de redução

de 590 trabalhadores e o encerramento

de 73 balcões até2021,. A potítica de

encolhimento do banco que se iniciou
em 2014, traduziu-se na redução de 2.000

trabalhadores e no encerramento de 200

balcões.

A campanha do PCP de valorização
do trabalho de dos trabalhadores, se

ontem fazia sentido, hoje é uÍgente.

No Novo Banco a luta pelos postos

de trabalho é uma necessidade dos
trabalhadores, a luta petos seus direitos e

peta reposiÇão dos direltos retirados com
o novo ACT.

O desequilíbrlo existente entre o capital
e o trabalho só se atenua com a unidade

dos trabalhadores em torno de um
sindlcato de ctasse, que exija respeito por

quem trabatha.

Por ocasÍão dos 170 anos

do Manifesto Comunista,

as Edíções Avante!
acabam de reedltar esta

obra historlca, que pode

ser adquirida online em

edltoria[-avante.pcp.pt



DEFENDER O MONTEPIO GERAL
COÍÚIO BANCO MUTUALISTA

Num H:1".:T.Íil1l1i,T;"
deterioração da conjuntura financelra,
económica e socla[, as preocupações e

responsabitidades são de talmonta que

o Monteplo Geralnão deverá desvlar-se
dos seus objectivos essencials:

. O aumento da rendibitidade da Caixa
Económlca, enquanto importante
parcela de proveltos da Assoclação
Mutuatista (detentora integral do capital
lnstitucional da Caixa Económica);

" O reforço da capacidade competitiva na
economia e na sociedade;

. O incremento da ef,ciência, eficácia e

solidez financeira;

. lmplementação de formas de gestão

modernas e democráticas, do diátogo

socia[, da autonomia individua[,

do respeito pela cidadania e do

cumprimento da [ei, dos acordos e das
normas internas, para que não prevaleça

o autoritarismo;

Na definição das potíticas de recursos
humanos, lmpõe-se que sejam
implementados prlncíp[os orientadores:

. Garantir a igualdade de oportunidades e

a não discriminação dos trabalhadores;

. Alterar o slstema de avaliação,
conferindo-[he maior transparência e

objectividade;

. Combater o uso de processos

dlsciplinares para criar um clima de

intimidação entre os trabalhadores;

. Proporcionar aos trabathadores a
oportunldade de alcançarem um bom
equltíbrio entre a vida profisslonat, o

estudo, a famÍtla e o [azer;

. lnflexão da actualpolítica
remuneratória, de modo a que haja uma
distribuição da massa satariat, mais
equitibrada, justa e transparente;

. Os trabalhadores devem acompanhar
de perto a gestão do Fundo de Pensões,
garantlndo o apuramento do vator das
Respohsabitidades com benefícios de

reforma, de saúde e com os subsídios
por morte.



Banco Santander, reconhecendo a necessldade

de aumentos salarlals, decidlu por acto

admlnistrativo aumentar os salárlos entre A,75olo e

2,25o/o. No concreto este aumento é uma compteta

fatta de respeito pelos trabathadores do Banco, na

medida em que se baseia ern critérlos subjectlvos

de avaliação anua[, que fará com que a maioria dos

trabalhadores receba apenas mais 0,75%, o que

corresponde a um aumento medio lnferior a 10€.

O aumento de 0,757o em vigol', foi ne§ociado com o

Novo ACT em 2016, petos sindicatos da UGT e dos

Quadros Bancários. Tambem o Novo ACT acabou

com as promoções por antiguidade tendo estas

sido trocadas por 1o/o de aumento das promoções

por mérito, que passaram a abranger 16% dos

trabalhadores bancários, altamente [esivo para a
progressão de carreira dos restantes trabalhadores.

Neste contexto os trabalhadores que vão ser alvo do

intervalo entre 0,75Yo e 2,25o/o são apenas 167o.

Enquanto os trabalhadores recebem miga[has,

os accionistas vêm aumentados em 107o os

seus lucros, à custa do aurnento da exploração,

da desregulamentação dos horárlos e de horas

trabalhadas e não pagas.

So unidos e organizados nos sindicatos de ctasse

da CGTP será possívei aos trabathadores bancários

reverter esta situação.
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