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Sindicatos preocupados com eventuais 
reduções de trabalhadores
Mais Sindicato e SBC acompanham a situação no setor, nomeadamente no 
Montepio e no Novo Banco – e não aceitam que a adaptação da banca seja 
conseguida apenas à custa do fator trabalho.

As muitas notícias vindas a público sobre a intenção de redução de quadros de pessoal no setor bancário têm 
deixado os Sindicatos preocupados, levando-os a agir na defesa dos postos de trabalho.

Mais Sindicato e SBC não admitem que a adaptação das empresas, embora por vezes necessária para garantir a 
sua sustentabilidade, seja feita apenas à custa do fator trabalho. Os lucros da banca ao longo dos anos foram 
assegurados pelos seus trabalhadores, pelo que jamais admitirão que estes sejam os primeiros a serem 
penalizados.

Montepio…

Os Sindicatos não deixam de acompanhar cada caso concreto, obtendo esclarecimentos de qualquer empresa 
que implemente estratégias de redução dos seus efetivos.

Estão a fazê-lo no Montepio Geral, como foi comunicado aos sócios, aguardando até final de setembro nova 
reunião com administração para obter informação destelhada sobre as suas pretensões.

… e Novo Banco

No novo Banco, os Sindicatos consideram urgente aferir a veracidade das notícias vindas a público de que 
poderão estar em causa 1.500 postos de trabalho e querem conhecer o plano que eventualmente a instituição 
pretenda implementar.

Nesse sentido, foi já solicitada à administração do Novo Banco uma reunião com caráter de urgência, 
aguardando-se a qualquer momento a sua realização.

Cautela

Não obstante o que aconteça em cada um dos bancos a operar no mercado nacional, o Mais Sindicato e o SBC 
apelam a todos os bancários que, confrontados com eventuais propostas de reforma ou rescisão de contrato, 
não tomem decisões sem consultar os seus dirigentes sindicais e os serviços jurídicos dos Sindicatos.

E frisam: é fundamental estar esclarecido e informado sobre todas as implicações antes de tomar decisões e 
aceitar qualquer proposta apresentada pelos Recursos Humanos.
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