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Síntese de Audiência

Dia: 16 de Dezembro de 2011                                                                      Hora: 14h30

ENTIDADE: Comissões de Trabalhadores do Grupo Caixa Geral de Depósitos, 
representadas pelos Senhores Palmira Areal e Manuel Campino (Caixa 
Geral de Depósitos); Luís Trindade e Vítor Belo (Império/Bonança); Luís 
Hernâni e Luís João (Fidelidade)

ASSUNTO: Preocupação com as medidas do Orçamento do Estado para 2012

Recebidos pelos Senhore Deputados Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente 

da Comissão, Nuno Reis (PSD), Adolfo Mesquita Nunes (CDS-PP), e Pedro Filipe 

Soares (BE)

Síntese dos Temas Abordados:

A audiência durou cerca de 45 minutos, durante os quais os audientes expuseram as 

suas preocupações face à possibilidade de lhes virem a ser cortados os subsídios de 

Natal e de Férias em 2012, à semelhança do previsto para os Funcionários Públicos e 

Pensionistas.

A este propósito, salientaram que não podiam ser considerados trabalhadores do 

Estado só para os efeitos negativos, tanto mais que se encontravam no mercado, em 

concorrência com outros bancos e seguradoras. Foram ainda portadores de dados, 

que apontavam no sentido de as seguradoras do Grupo CGD serem das melhores no 

mercado. Neste contexto, consideraram uma injustiça que o “prémio” dessa qualidade 

e produtividade fosse uma descida de rendimento, situação que consideram injusta, 

porquanto se encontram integrados em empresas que dão lucro.

Explicaram, ainda, que essa situação poderia levar a uma fuga de efectivos para a 

privada, com a respectiva carteira de clientes, com prejuízo para as empresas do 

Grupo CGD. Sublinharam, igualmente, que tendo muitos dos trabalhadores do Grupo 

empréstimos à CGD, a sua baixa de rendimento se iria reflectir numa menor 

capacidade dos trabalhadores honrarem os seus compromissos e, logo, num amento 

do crédito mal - parado do Grupo CGD.
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Por fim, manifestaram a sua preocupação face à privatização de empresas do Grupo, 

nomeadamente das seguradoras, porquanto banca e seguros devem ser 

complementares num Grupo, não podendo, nem devendo existir uma vertente sem a 

outra.

Os Senhores Deputados presentes expressaram a compreensão e preocupação pela 

situação expressa. Os Senhores Deputados do PSD e CDS-PP recordaram as 

contingências do Programa de Assistência Económica e Financeira em que Portugal 

se encontra, e acrescentaram que todos, incluindo o Grupo CGD terão de estar 

empenhados em ultrapassar a difícil situação do País.

Quanto ao Senhor Deputado do BE, recordou a posição contrária do seu GP aos 

cortes de rendimento como medida de ajustamento, que considerou um ataque ao 

custo unitário do trabalho. Pretendeu ainda saber as perspectivas das comissões de 

trabalhadores face a eventuais privatizações (por razões de síntese a resposta 

encontra-se já englobada no primeiro parágrafo), bem como sobre ulteriores formas de 

luta (tendo os audientes referido que estavam a planear outras formas de luta que, a 

seu tempo, seriam conhecidas).

O Senhor Vice-presidente, Deputado Paulo Batista Santos, encerrou a audiência, 

informando que seria elaborado um relatório de audiência que, em conjunto com a 

documentação entregue pelo audiente, seria distribuído aos restantes membros da 

Comissão, que não haviam podido estar presentes, por sobreposição de trabalhos 

parlamentares.1

Palácio de São Bento, em 16 de Dezembro de 2011

O Vice - presidente da Comissão

(Paulo Batista Santos)

                                                
1 http://www.parlamento.pt/sites/com/XIILeg/5COFAP/Paginas/Audiencias.aspx


