
SECTOR BANCÁRIO

Rui Riso Presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

“Queremos um salário mínimo para a
banca em 2020”
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em de haver um patamar mínimo abaixo do qual os trabalhadores da banca
não recebem, defende Rui Riso, que lidera o Sindicato dos Bancários do Sul
e Ilhas (SBSI). Acima de €800. Esta será uma das defesas do novo sindicato

em que o SBSI se irá integrar, juntamente com outras três estruturas. Não é a
única arma: os bancos têm também de assegurar-se que não ficam apenas
entregues aos mais jovens, desvalorizando os bancários mais antigos.

Quais as questões prioritárias do novo sindicato para os bancários?
Temos várias matérias para negociar e implementar. Desde logo, queremos
negociar um salário mínimo para o sector já em 2020. Há muitos anos, o salário
mínimo atual é de €800 (incluindo o subsídio de alimentação). Queremos
estabelecer um patamar que seja digno, acima deste montante. A formação é outra
frente. Exigimos que seja séria, para para evitar a dispensa de trabalhadores ainda
muito longe da idade da reforma.

Já abordaram o tema do salário mínimo com os bancos?
Já. É uma prática que já existe em alguns bancos. Nas negociações que fazemos
com os bancos não estão apenas em causa as tabelas salariais.

Qual a razão para avançar com um salário mínimo para a banca neste
momento?
Há margem para se criar uma prerrogativa com estas características de
valorização. Só agora faz sentido. Até porque o sector está a voltar à produção de
lucros e, ao mesmo tempo, coincide com a agenda política do Governo,
nomeadamente a valorização da formação universitária das pessoas que estão a
entrar no mercado de trabalho. Durante um período muito longo, por causa da
crise, não houve aumentos, e nos últimos anos rondaram os 1%, 0,5%, 0,8%,
0,75%. O que, na prática, quer dizer que não tem existido uma grande valorização
dos salários. Devo dizer que, às vezes, ficamos impressionados com algumas coisas
que existem e nos passam à margem. O sector metalomecânico há muito tempo
que tem um salário mínimo de €750, e o sector agrícola ronda os €650 euros, só
para dar alguns exemplos.

O Santander já tem um salário mínimo estabelecido de €1200. É isso
que querem?
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Não quero focar-me nesse valor. As negociações existem para haver aproximações.
Mas não tenho dúvidas de que vamos ter de provocar essa discussão. A maior
parte dos novos trabalhadores da banca são já licenciados. Se avançarmos um
valor e depois não o conseguirmos adivinhem o que se vai dizer: “Sindicatos mais
uma vez derrotados.” Não estou disponível para isso, até porque a imagem que se
procura criar dos sindicatos é que são dispensáveis. E isso não é verdade.

O Sindicato quer focar-se na formação para
impedir que os bancos afastem pessoas longe
da reforma

Que outras prioridades estão em cima da mesa?
A formação dos trabalhadores e o aproveitamento das pessoas para novas funções
será outra frente de batalha. Vamos ter de ser suficientemente criativos para
procurar implementar em Portugal algumas práticas que, durante os anos de crise,
não foram possíveis de concretizar. Queremos que em Portugal se repercuta o que
já foi acordado há três anos com entidades europeias no que toca à formação dos
quadros da banca e ao aproveitamento de trabalhadores que ainda estão longe da
idade da reforma para os novos desafios. Não queremos ter só jovens e considerar
que pessoas com 40 ou 50 anos são velhas.

Porque não exigiram esse compromisso mais cedo?
Reconhecemos que o sector passou por dificuldades, mas agora que está a
recuperar tem de se começar a cumprir o acordado. A Associação Portuguesa de
Bancos (APB) e os bancos associados não se podem eximir ao cumprimento dos
acordos que já foram feitos em Bruxelas. Não há duas opiniões.

Está a falar do quê?
Por exemplo de um acordo que tem de ser aplicado em Portugal para os
trabalhadores terem formação ao longo da sua vida ativa — o long live learning. E
que é da responsabilidade dos bancos implementar. A banca e as empresas têm
muitas vezes a tentação de ir pela via mais fácil — contratar jovens acabadinhos de
se licenciar e rescindir com trabalhadores com uma carreira mais longa, mas ainda



longe da idade da reforma. São questões acordadas e subscritas inclusive pela Uni
Quadros (organização europeia a que pertencemos) e acordadas com a APB que é
preciso concretizar.

O que se pretende com a unificação dos sindicatos?
Duas grandes questões. Juntar os interesses do sector financeiro,
independentemente de serem da área de seguros ou da banca. Em segundo lugar,
permitir, através de uma alteração estatutária, que os sindicatos não representem
apenas estes trabalhadores por conta de outrem, com vínculo laboral habitual, mas
também abranjam outras formas de contratação e de localização do próprio
trabalho.

Quer representar quem?
Hoje, os bancos precisam de muito mais advogados, por causa da área de
compliance. Trabalham para os bancos, podem estar dentro ou fora dos bancos.
Mas quem trabalha maioritariamente para o banco deve ter um conjunto de
direitos. O mesmo para os informáticos e outras áreas que contribuem para o
produto financeiro português. É óbvio que já temos dentro da banca muitos
profissionais destes que nunca fizeram um contrato de crédito ou movimentaram
duas notas em termos da sua profissão.

Que direitos devem ter?
Direito à remuneração e medidas de apoio social. Qual o número de horas que têm
de trabalhar. Há um conjunto de regras sociais que têm de ser observadas.




