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Contratação domina Secretariado da Febase 

As negociações do ACT do setor bancário foram o principal ponto de debate na reunião 

desta manhã, onde também se apelou novamente à criação de um sindicato único. 

 O Secretariado da Febase reuniu-se na manhã de dia 27 de abril, tendo a negociação 

coletiva e o sindicato único como principais temas da ordem de trabalho. 

 Paulo Alexandre, coordenador do grupo negociador da Febase, fez o ponto de situação 

das negociações do ACT do setor bancário, revelando alguma estranheza pelo facto de a 

reunião agendada para 26 de abril ter sido suspensa a pedido das instituições de crédito. 

 Em relação às principais matérias em divergência – nomeadamente SAMS e avaliação por 

mérito –, Paulo Alexandre afirmou que ainda não foi possível chegar a um acordo uma vez que 

é necessário esclarecer alguns pontos, mostrando-se preocupado com o arrastar da situação. 

 Sobre o setor segurador, António Carlos afirmou que estão em curso os atos 

preparatórios para que mais instituições possam assinar o ACT. 

 Ainda na contratação coletiva, o presidente do SISEP revelou que já foram marcadas as 

reuniões iniciais para as conversações com o grupo AXA, no sentido de ser celebrado um 

Acordo de Empresa. 

Sindicato Único 

 Da ordem de trabalhos constava também um ponto sobre o sindicato único. Delmiro 

Carreira, coordenador da Comissão de Estatutos, revelou que não houve praticamente 

avanços significativos desde a última reunião afirmando, no entanto, que a aprovação da 

generalidade dos artigos está praticamente concluída. 

 Em relação a este tema, foram várias as vozes que se fizeram ouvir no sentido de apelar à 

rápida resolução deste processo, uma vez que um sindicato único é essencial para continuar a 

defender da melhor maneira os trabalhadores do setor financeiro. 

 Na parte dedicada às informações, Carlos Marques informou que o documento entregue 

na UGT sobre uma discriminação positiva entre trabalhadores sindicalizados e não 

sindicalizados foi bem acolhida pelo secretário-geral, tendo Carlos Silva feito referência ao 

mesmo nas suas últimas intervenções. 


