Comunicado SNQTB n.º 13/2020

REESTRUTURAÇÃO NO MONTEPIO GERAL
O SNQTB tomou conhecimento, pela Comunicação Social, de uma propalada restruturação no
Montepio Geral. Facto e prática que, obviamente, não podemos deixar de repudiar.
Como é sabido, eventuais processos de reestruturação e alteração de estruturas, entre outras
práticas de reorganização interna das empresas, têm que ter o envolvimento e pronúncia das
estruturas representativas dos trabalhadores. É a Lei que o prevê. É o Estado de Direito que o
exige.
Num momento em que os bancários estiveram e estão sempre na linha da frente, ao longo de todo
o estado de emergência e da atual situação de calamidade, não podemos deixar de salientar que
é particularmente injustificável que, neste grave período da história do nosso País, os trabalhadores
sejam alvo de tentativas palacianas que pretendem fazer tábua rasa da dedicação, empenho e
profissionalismo dos bancários.
Inegavelmente, uma empresa estratégica é do interesse de toda a sociedade. Não é um assunto
que interesse apenas aos acionistas e aos gestores por eles nomeados, mas diz respeito a todos
os stakeholders: aos trabalhadores, organizados pelos sindicatos, aos clientes, aos fornecedores e
aos cidadãos representados pelo Estado. Uma empresa estratégica não pode depender da vontade
exclusiva dos acionistas e nenhum stakeholder se pode demitir das suas responsabilidades.
A Caixa Económica Montepio Geral/Grupo Banco Montepio é uma empresa estratégica na captação
e preservação de poupanças das famílias portuguesas, bem como na aquisição de habitação própria
permanente e no apoio às PMEs, microempresas e profissionais liberais.
Desenganem-se todos aqueles que pensam aproveitar a pandemia para, no recato dos seus
gabinetes de administração, ignorarem ou menosprezarem os legítimos interesses dos
trabalhadores, ou da sociedade onde se inserem, desenhando reestruturações que transferem de
forma assimétrica os custos para os outros. Nem pensem que o vão conseguir fazer e, muito
menos, pela calada.
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