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REQUERIMENTO Número /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número /XIII ( .ª)

Assunto: Administração da Caixa Geral de Depósitos faz chantagem e ameaça trabalhadores da 

sucursal de França que mantêm a greve

Destinatário: Ministério das Finanças

Exmº. Senhor Presidente da Assembleia da República

As trabalhadoras e os trabalhadores da sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos aprovaram, no 

passado dia 12 de abril, a realização de uma greve ilimitada que teve início no dia 17 de abril. 

Protestam contra a degradação das condições de trabalho na sucursal francesa do banco público, contra 

a deterioração do serviço prestado aos clientes e contra a incerteza do seu futuro. Dizem que a 

Administração da Caixa Geral de Depósitos se recusa a fornecer-lhes o Plano de Restruturação do grupo 

público e defendem a manutenção do banco público junto da comunidade e das empresas portuguesas 

neste país.

A greve mantém-se uma vez que a administração da Caixa Geral de Depósitos tem falhado em responder 

a qualquer uma destas situações e não tem tido uma postura negocial séria com os trabalhadores em 

greve, recusando-se a compromissos no que toca à melhoria das condições de trabalho nas agências e 

serviços centrais da CGD em França e à garantia dos postos de trabalho, muito menos a comprometer-se 

formalmente e de forma inequívoca com a manutenção desta operação no banco público.

As trabalhadoras e os trabalhadores estão já há 56 dias em greve, na defesa dos seus postos de trabalho 

e na defesa do interesse público. Sim, porque é de interesse público que falamos quando falamos em 

garantir a gestão pública da sucursal de França da CGD.

Esta sucursal tem 48 agências (para além dos serviços centrais) que fazem um trabalho único junto da 

comunidade portuguesa residente em França e junto das pequenas e médias empresas portuguesas já 

instaladas ou que pretendem instalar-se em França. Esta sucursal tem cerca de 500 trabalhadores e 

representa 2,3 mil milhões de euros em depósitos, 2,1 mil milhões em créditos e 330 milhões de euros 

em transferências anuais para Portugal. Nos últimos anos, enquanto o grupo CGD registava prejuízos, a 
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sucursal em França obtinha lucros, contribuindo positivamente para o desempenho da Caixa Geral de 

Depósitos como um todo. Em 2016, a sucursal francesa teve cerca de 80 milhões de euros de lucro e em 

2017 foram cerca de 60 milhões.

Todos estes dados mostram que defender a manutenção da operação em França e combater a sua 

alienação é defender o interesse público. É isso que os trabalhadores têm feito.

Acontece que perante tudo isto, a Administração da CGD, em vez de dialogar com os trabalhadores e 

defender, ela também, o interesse público e o interesse nacional, decidiu enveredar por um caminho de 

ameaça e chantagem que é inadmissível e que viola o direito à greve e os direitos dos trabalhadores. 

O Conselho de Administração da CGD decidiu avançar com processos em tribunal contra os delegados 

sindicais das centrais sindicais que estão a apoiar a greve e, igualmente, contra os membros da comissão 

negociadora nomeada pelos trabalhadores. Esta situação é da maior gravidade. É inadmissível que a 

administração do banco público pretenda coagir os trabalhadores que estão a lutar pelos seus postos de 

trabalho, limitando-lhes os direitos mais básicos, como é o direito à greve. 

Diga-se, para que fique claro, que se a greve dura já há quase 60 dias, isso é responsabilidade da 

administração que continua sem facultar aos trabalhadores o Plano de Restruturação do grupo público, e 

continua a recusar-se a uma negociação séria.

O Bloco de Esquerda que esteve presente recentemente numa manifestação e numa assembleia dos 

trabalhadores da sucursal francesa da CGD sabe também que os trabalhadores das agências estão a ser 

pressionados para ir garantir os serviços centrais. Esta pressão e chantagem coloca inúmeros problemas. 

O primeiro por ser uma manobra que atenta contra o direito à greve; o segundo problema é o fato de a 

CGD estar a tentar obrigar alguns trabalhadores a assumirem funções e postos de trabalho que não 

constam do seu contrato de trabalho; o terceiro é um problema de compliance e de controlo interno do 

próprio banco, porque estão a tentar deslocar trabalhadores das agências para os serviços centrais que 

depois avaliam e validam as decisões tomadas pelos trabalhadores das agências.

A Caixa Geral de Depósitos estará ainda a ameaçar encerrar definitivamente as agências onde os 

trabalhadores se mantêm em greve, o que é uma chantagem inqualificável.

O Governo, enquanto representante do acionista Estado que nomeou a atual administração da CGD tem 

que tomar posição sobre estas situações gravíssimas. Elas atentam contra os direitos dos trabalhadores e 

contra o direito à greve. A Administração da CGD não pode fazer tábua rasa dos direitos laborais, muito 
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menos pode recorrer a ameaça, chantagem e tribunal quando os trabalhadores fazem uso dos seus 

direitos. Por isso, o Governo deve agir e tomar posição em defesa dos trabalhadores, instando a 

Administração da CGD a abandonar as suas manobras de intimidação.

Perante tudo isto, e perante os resultados operacionais da sucursal de França, a decisão que seria 

consequente com o interesse público seria a da manutenção da operação francesa na alçada do banco 

público e nunca a sua alienação. É isto que o Bloco de Esquerda defende.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério das 

Finanças, a seguinte pergunta:

1. Que medidas concretas serão tomadas, imediatamente, junto da Administração da Caixa Geral 

de Depósitos para que se abandonem todas as manobras de intimidação e chantagem que estão 

a colocar em causa direitos básicos dos trabalhadores, como é o caso do direito à greve e à 

manifestação?

2. Revê-se o Governo na atuação da Administração da Caixa Geral de Depósitos que faz tábua 

rasa dos direitos mais elementares de uma democracia e, por exemplo, processa delegados 

sindicais e membros da comissão negociadora nomeada pelos trabalhadores?

3. Que medidas prevê o Governo tomar para travar as decisões da Caixa Geral de Depósitos de 

transferir intermitentemente empregados bancários na origem das operações comerciais para os 

serviços centrais de controlo, tratamento e processamento das mesmas, sabendo-se que tais 

procedimentos, para além de não serem conformes, são contrários à deontologia e à 

regulamentação bancária, expondo o banco público a um aumento de conflitos de interesses e de 

riscos de não-conformidade evidentes? 

4. Tendo em conta a importância da sucursal francesa da CGD, seja para a comunidade portuguesa 

em França, seja para os resultados da Caixa Geral de Depósitos, vai ou não o Governo defender 

o interesse público e pugnar pela manutenção da operação francesa?

Palácio de São Bento, 11 de junho de 2018.

Os deputados,

Moisés Ferreira

Mariana Mortágua


