Comunicado n.º 56/2017

RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS SAMS QUADROS
CONCLUÍDA A INTEGRAÇÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SNQTB
Aquando da tomada de posse dos atuais órgãos sociais do SNQTB foi necessário tomar medidas, imediatas e
adequadas, relativamente ao empreendimento social de residências assistidas anteriormente designado
“Libervita Bicesse”.
Efetivamente, a pertença desse património a uma fundação, judicialmente declarada nula há mais de 10 anos,
constituía uma aberração jurídica, um grave obstáculo à sua gestão e poderia ser entendido como uma tentativa
de extrair do escrutínio dos sócios tal património.
Nessa medida, a integração deste empreendimento social na esfera patrimonial do SNQTB foi uma decisão
estratégica destes órgãos sociais. Além da tramitação legal, a concretização dessa decisão teve de ter em
consideração a necessária articulação com as várias entidades envolvidas (SNQTB, FSQB, Câmara Municipal de
Cascais e Caixa Geral de Depósitos).
Esse processo, encetado logo no início de 2016, teve esta semana a sua concretização, com a efetivação do
registo predial desse empreendimento enquanto propriedade do SNQTB.
Por este facto, saudamos os serviços técnicos do SNQTB e os sócios que em nós confiaram, pela perseverança
e comprometimento com este processo.
Porque uma nova etapa se abre na vida deste projeto, entendemos alterar a sua designação para Residências
Assistidas SAMS Quadros, assumindo assim o nosso comprometimento com este projeto e a sua plena
integração no nosso universo, aproveitando também para convidar todos os sócios para uma visita guiada:
-

17 de novembro de 2017;
11h20 (duração prevista de 45 minutos)
Morada: Rua das Camélias, 179, 2645-411 Bicesse
Coordenadas GPS: 38.728313 -9.373849
Inscrição, com indicação de nome e número de sócio, para: rosa.neves@snqtb.pt

Lisboa, 8 de novembro de 2017
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
Maior. Melhor. Mais solidários.
www.facebook.com/snqtb
www.snqtb.pt
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