
 

Comunicado n.º 14/2014  
 

BARCLAYS BANK 

SITUAÇÃO DO BANCO EM PORTUGAL 

 

Na sequência do acompanhamento da situação do Barclays Bank em Portugal 

cumpre informar os nossos associados do seguinte: 

 

1. Representante da FSIB no Barclays Group European Forum 
 

Após as necessárias e devidas diligências, a FSIB (que integra o SNQTB) 

procedeu à nomeação de um representante no Barclays Group European 

Forum (Conselho de Empresa Europeu do Barclays Bank). 

O representante indicado é o Dr. Roger dos Santos Loureiro, que estará 

presente nas reuniões do Barclays Group European Forum, além de reforçar a 

política de proximidade entre o Sindicato e os trabalhadores do Barclays Bank. 

2. Reunião do Barclays Group European Forum 
 

Realizou-se em Londres, nos passados dias 11 e 12 de Junho, a reunião 

plenária do Barclays Group European Forum, na qual participou o 

represente indicado pela FSIB. Nessa reunião foi abordada a nova estratégia 

para o Banco e, particularmente, a criação da Divisão Non Core. 

 

Por parte do Banco participaram, no dia 11 de Junho, Antony Jenkins (Group 

Chief Executive) e Tristram Roberts (HR Investment Bank) e, no dia 12 de 

Junho, John Mahon, Managing Director Investment Bank e Harry Harrison, 

Head of Business Divestment Barclays Non Core. 

 

Trataram-se de reuniões iniciais, não tendo ainda sido obtida informação 

sobre medidas concretas. Porém foi garantido que o processo de 

informação/consulta decorrerá junto das estruturas representativas dos 

trabalhadores dos países abrangidos e que a ocorrer a transferência de 

trabalhadores será assegurado que possam ser mantidas as condições 

actuais do vínculo contratual. 

 



 

 

Sobre esta reunião será emitida uma declaração do BGEF, a disponibilizar no 

portal do Banco - outros links – BGEF. 

 
3. Pedido de informações a Antony Jenkins 

 

Tendo em conta que a estratégia para o Barclays Bank em Portugal foi definida 

e será implementada a nível central, a FSIB dirigiu uma carta a Antony 

Jenkins, Group Chief Executive do Banco, com vista a obter 

informações acerca do futuro dessa Instituição no nosso País, assim 

que se mostrem definidas as medidas concretas a tomar. 

 
Da resposta que obtivermos daremos a devida informação aos nossos 

associados. 

 

O SNQTB continuará a acompanhar e a intervir quanto à situação do Barclays 

Bank em Portugal, mantendo-se inteiramente disponível para aconselhar e 

informar os seus associados. 

 
Lisboa, 24 de Junho de 2014 
 

A DIRECÇÃO 


