
 
 
 

CIRCULAR nº 1/2015 
 
Assunto: Emissão de Extractos SAMS/QUADROS - Portal do Sócio 
 
 
Cara(o) Sócia(o), 
 
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários é a primeira organização sindical a 
obter o Certificado da norma internacional ISO 9001:2008. 
 
Na época em que vivemos, em que com cada vez maior premência se têm vindo a destacar os 
temas relacionados com a preservação do meio-ambiente, o SNQTB, em todas as suas 
valências, não poderia deixar de se associar a estas questões, fazendo o possível para optimizar 
os seus recursos e para minorar a sua pegada ecológica. 
 
Neste sentido, e depois de, em Novembro de 2012, termos disponibilizado um Portal para os 
nossos Associados, contendo as mais variadas informações relativas aos serviços por nós 
prestados, vimos pela presente comunicar a V. Exa. que, a partir do próximo mês de 
Novembro, deixaremos de enviar, por correio, os extractos das comparticipações realizadas 
pelo SAMS/QUADROS. 
 
Esta decisão contribuirá para uma significativa redução no volume de emissões associado à 
produção e distribuição destes documentos.  
 
Assim, a partir da data acima indicada, os extractos mensais de comparticipações 
SAMS/QUADROS, as Declarações de IRS, entre outros, encontrar-se-ão disponíveis no Portal do 
Sócio, em “https://portal.snqtb.pt”, acessível também a partir do site “www.snqtb.pt”, onde, 
para além do extracto mais recente, tem igualmente acesso a todo o histórico já emitido. 
 
Porém, e como entendemos que, para si, possa ser conveniente continuar a receber o extracto 
SAMS/QUADROS por correio, colocamos desde já ao seu dispor os dois números de telefone 
808 229 683 - 213 581 800 e o e-mail “samsquadros@snqtb.pt”, que poderá contactar para 
comunicar a sua vontade em receber os extractos mensais e outros documentos em papel. 
 
Para aceder ao Portal, deverá utilizar as credenciais (nome de utilizador e cartão matriz) que já 
lhe foram anteriormente enviadas. No caso de ter perdido as chaves de acesso ao Portal do 
Sócio (PIN e/ou cartão matriz) deverá solicitar ao Serviço de Apoio ao Sócio através do e-mail: 
“sas@snqtb.pt” o reenvio de novas coordenadas. Caso necessite de algum desses elementos, 
não hesite em nos contactar para que lhos façamos chegar o mais rapidamente possível. 
 
 

A Direcção 
 


