
Comunicado n.º 6/2016 

 

  

REUNIÃO COM O SANTANDER TOTTA 

 

No âmbito do acompanhamento pelo SNQTB da situação dos ex-trabalhadores do Banif, realizou-se, 

no passado dia 26 de fevereiro, uma reunião com o Conselho de Administração do Banco Santander 

Totta (BST). Dessa reunião, resultou, essencialmente, o seguinte: 

 

 A integração dos ex-trabalhadores do Banif no BST tem decorrido de forma 

pacífica. Não obstante a natural apreensão desses trabalhadores, face à necessidade de 

adaptação a uma nova cultura de trabalho, foi comunicado pelo Banco que serão 

respeitados todos os direitos adquiridos à semelhança do que sucede com qualquer 

outro trabalhador do BST.  

 

 No âmbito desse tratamento igualitário esses trabalhadores passaram a usufruir dos 

benefícios e condições internas mais favoráveis aplicáveis no BST. Nessa medida, 

foi-lhes aplicada, de imediato, a atualização salarial já implementada no Banco. 

 

 O BST está convicto que o processo de integração continuará a ser pacífico e 

assegurou que não haverá qualquer tipo de tratamento discriminatório. O SNQTB 

regista, com agrado, esta posição e continuará atento a este processo.  

 

 Quanto aos trabalhadores colocados da Oitante, o BST não exclui a hipótese de 

contratações pontuais e está disponível para admitir, de forma 

preferencial, esses trabalhadores, caso o Banco venha a ter a necessidade de 

reforço de algumas áreas do seu Quadro de Pessoal. A seleção dos departamentos a 

integrar no BST resultou da decisão de resolução do Banco de Portugal, pelo que, uma vez 

concluída a aquisição, não irão integrar qualquer departamento da Oitante em bloco (por ex. 

o Balcão Central).  

 

 

Entre o SNQTB e o BST manter-se-á o diálogo e o acompanhamento desde processo de integração. 

Continuaremos a acompanhar e apoiar todos os nossos sócios, no BST e na Oitante, procurando 

encontrar as soluções, individuais ou coletivas, que melhor os defendam. 

 

 

 

Lisboa, 1 de março de 2016  

 

 

A DIREÇÃO 


