Comunicado n.º 53/2017

NOVO BANCO - UMA NOVA ETAPA PARA O BANCO
E SEUS TRABALHADORES
Realizou-se, nesta data e por iniciativa do Novo Banco, uma reunião entre a respetiva Comissão Executiva,
representada pelo seu Presidente, Dr. António Ramalho, e o SNQTB, representado pelo Presidente da Direção.
Dessa reunião resultou, em síntese, o seguinte:
Concluída a venda do Novo Banco começou uma nova etapa: a do crescimento!
O Novo Banco foi o único banco da Europa que sobreviveu à resolução, iniciando agora um novo ciclo, o do
“verdadeiro” Novo Banco, focado no crescimento e apostado em (continuar a) criar valor.
Efetivamente, muito embora o Novo Banco continue a ter algumas restrições à sua atividade, que conduzirão
ao paulatino desinvestimento em áreas “não essenciais”, como os seguros e negócios no exterior (em geografia
não ibérica), tem como prioridade o incremento das suas receitas e resultados, com a consequente e desejável
estabilidade laboral.
Note-se que o volume de depósitos regista atualmente valores em linha com os existentes à data da resolução
e, além disso, os “non-performing assets” caíram em volume e em percentagem de carteira, indicadores que
solidamente anunciam e confirmam este novo ciclo do Novo Banco.
Do ponto de vista laboral foi garantido que ocorrerão saídas naturais, por via de reformas antecipadas e
rescisões por mútuo acordo, com prévia negociação com os sindicatos e sem assédio moral. Os trabalhadores
do Novo Banco bem merecem confiança e estabilidade quanto ao seu futuro.
O SNQTB saúda esta etapa da vida do Novo Banco, que se deseja auspiciosa, assegurando aos seus associados
que continuará atento e interventivo.
Lisboa, 31 de outubro 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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