
Comunicado n.º 17/2011 

 

 

AOS TRABALHADORES DO MONTEPIO GERAL 

TRANSFERÊNCIAS DE LOCAL DE TRABALHO 

REUNIÃO COM O MONTEPIO GERAL 
 

 

Conforme foi oportunamente informado, realizou-se, nesta data e a pedido do 

SNQTB e do SIB, uma reunião com a Administração do Montepio Geral, 

representada pelo Dr. Eduardo Farinha, da qual resultou, em síntese, o 

seguinte:  

 

Por parte dos Sindicatos foi salientado que: 
 

 É fundamental prosseguir a via consensual, designadamente quanto ao 

processo de transferências do Porto para Lisboa, de forma a minorar as 

consequências negativas dele resultantes; 

 

 Verifica-se que os trabalhadores abrangidos apresentaram propostas 

alternativas e circunstâncias pessoais atendíveis, não tendo, 

incompreensivelmente, obtido resposta do Montepio Geral; 

 

 As medidas anunciadas pelo Montepio Geral devem ser suspensas para 

que seja possível, com serenidade e ponderação, analisar todos os 

aspectos relevantes e todas as soluções que se mostrem viáveis. 

 

Por parte do Montepio Geral foi referido que: 
 

 O processo de integração entre o Finibanco e o Montepio é irreversível, 

em resultado da fusão entre as duas Instituições; 

 

 O Montepio Geral, não admite, neste momento, suspender a data 

para apresentação dos primeiros 17 trabalhadores convocados para se 

apresentarem em Lisboa;  

 

 Porém, o Montepio Geral mantém abertura para o diálogo, para ponderar 

os casos concretos e apreciar todas as soluções alternativas que se 



mostrem viáveis e até para, eventualmente, alterar a composição da lista 

dos primeiros 17 trabalhadores a transferir; 

 
Em conclusão:  
 

 Os Sindicatos e o Montepio Geral acordaram em manter o 

diálogo constante entre as partes; 

 
 O Montepio Geral compromete-se a analisar e a responder 

atempadamente às propostas alternativas apresentadas pelos 

trabalhadores, atentas as respectivas circunstâncias 

profissionais, familiares e pessoais.  

 

Assim, recomendamos a todos os nossos sócios  

abrangidos por este processo que: 

 Diligenciem, entre si, a procura de colegas que, voluntariamente e com as 

necessárias habilitações, possam estar interessados em substitui-los nesta 

transferência; 

 Remetam ou reenviem as suas comunicações ao Montepio Geral, ao 

cuidado do Senhor Dr. Eduardo Farinha; 

 Sempre que necessário recorram a estes Sindicatos, mormente ao Serviço 

de Atendimento Jurídico, para aconselhamento e elaboração das citadas 

comunicações. 

 

A terminar, reiteramos que, presentemente, a via do diálogo não está esgotada 

e que deverá ser exaustivamente explorada, pelo que apelamos aos nossos 

sócios que, apesar da situação com que são confrontados, mantenham a sua 

calma e lucidez, pois as suas pretensões vão ser devidamente estudadas e, na 

medida do possível, serão atendidas. 

 

Lisboa, 23 de Setembro de 2011 

 

A DIRECÇÃO 

 

 


