
– Os Sindicatos da Federação reuniram-se esta manhã com os ministros das Finanças e do 
Trabalho, com a preocupação comum de que sejam encontradas soluções potenciadoras da 
defesa dos postos de trabalho do Banif. A situação dos trabalhadores da seguradora 
Açoreana esteve igualmente em análise.

– A Febase – Federação do Setor Financeiro foi hoje, dia 28 de dezembro, recebida no 
Ministério do Trabalho pelos ministros das Finanças e do Trabalho e Segurança Social para 
analisar o processo Banif. No encontro estiveram também presentes os secretários de Estado 
do Emprego e das Finanças.

– Na reunião, os governantes foram sensibilizados para a semelhança deste caso com outros 
anteriores, de que resultaram perdas elevadas para os trabalhadores.

– De ambas as partes, as preocupações quanto ao emprego foram o tema dominante, ficando 
claro que se procurarão soluções equilibradas e potenciadoras da defesa dos postos de 
trabalho.

– Assim, os representantes das Febase estão convictos de que este processo será tratado de 
forma diferente e mais favorável para os trabalhadores.

Fundo de Pensões
– A questão do Fundo de Pensões do Banif foi igualmente abordada, já que pelas suas 

especificidades requer atenção quer por parte do Governo quer dos Sindicatos da Febase.

– Tratou-se de uma primeira reunião entre Executivo e Sindicatos, tendo havido por parte dos 
governantes presentes o compromisso de efetuar novas reuniões, sempre que necessário, 
para em conjunto poderem acompanhar todo este processo.

Seguradora Açoreana
– Foi também analisada a situação dos trabalhadores de A Açoreana. Embora a companhia de 

seguros apresente uma realidade diferente da do banco, será atentamente acompanhada e 
merecerá da parte dos Sindicatos toda a atenção.

– O processo do Banif está no início. Da sua evolução os Sindicatos darão aos associados todas 
as informações que pela sua importância entenderem necessárias. 
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