
 

 
 

Comunicado SNQTB n.º 21/2021 
  
 

AUDIÇÕES NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
MAIS UM DIA HISTÓRICO PARA OS BANCÁRIOS 

MAIS UM PASSO NO CAMINHO A PERCORRER 
 

 
A resistência, empenho e firmeza dos Bancários e dos seus Sindicatos teve resultados visíveis. 

Depois da grande e histórica manifestação de 13 de julho, os sete Sindicatos do setor bancário 

foram ontem recebidos pela Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República. 

 

Nessa audição foi apresentada aos Deputados e ao País a atual realidade dos bancários e que 
justifica a luta dos Sindicatos face aos processos agressivos de eliminação de postos de trabalho. 

O SNQTB destacou o seguinte: 

 

1. Redução e ajustamento do setor bancário em Portugal, mais rápido e com maior 

intensidade que na restante Europa; 

2. Banco Santander e Millennium bcp: bancos rentáveis com bons indicadores económicos 

quer em Portugal, quer na Europa; 

3. Processos de reestruturação violentos, sobredimensionados, executados num curto 
período de tempo (em tempo de pandemia e férias); 

4. Digitalização em Portugal não é justificação suficiente para estes acelerados processos de 

reestruturação; 

5. Não se justificam, nem são aceitáveis, despedimentos coletivos; 

6. Em Espanha, os Sindicatos foram envolvidos e têm ocorrido fortes declarações dos 

responsáveis políticos, condicionando o processo de reestruturação inicialmente previsto. 

 

Na tarde de ontem os Presidentes das Comissões Executivas do Millennium bcp e do Banco 

Santander foram chamados a justificar-se perante a Comissão de Trabalho e Segurança Social, 
sendo questionados pelos Deputados quanto aos processos massivos de eliminação de postos de 

trabalho que estão em curso. 

  

Foi mais um importante passo. Mas a caminhada em defesa dos bancários está longe de terminar. 

 

 



 

 
 

Importa que todos os nossos sócios estejam informados quanto à realidade da Banca e à atuação 

do SNQTB. Nessa medida, aproveitamos para partilhar a apresentação realizada na Comissão de 

Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República.  

 

• Declaração TSF: ouça aqui. 

• Documento Parlamento: consulte aqui. 

 

O SNQTB continuará, como sempre, a defender os seus associados. Proximamente serão 

anunciadas novas medidas a tomar para exigir a justiça e dignidade que os bancários merecem. 

 
 

TODOS POR CADA UM! 
 
Lisboa, 30 de julho de 2021. 
 
 
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
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LUÍS CARDOSO BOTELHO PAULO GONÇALVES MARCOS 
Vice-Presidente da Direção Presidente da Direção 
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