Comunicado SNQTB n.º 12/2021

BANCO SANTANDER
MOTIVOS ACRESCIDOS PARA PROSSEGUIR COM AS
MANIFESTAÇÕES
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) mantém a sua intenção de realizar
as manifestações agendadas para a próxima semana, com o intuito de protestar contra o processo
unilateral de despedimento de 100 a 150 trabalhadores, anunciado pelo Banco Santander Totta.
O SNQTB tomou conhecimento pela comunicação social que o Banco Santander Totta decidiu adiar
temporariamente o processo unilateral de despedimentos. Este adiamento é um primeiro sinal de
que as medidas tomadas pelo nosso Sindicato começam a surtir os efeitos desejados,
ainda que, nesta altura, manifestamente insuficientes.
Adiar não significa suspender sine die. A provisão de 164,5 milhões de euros para redução de
pessoal continua nas contas do Banco Santander. Nessa medida, o adiamento anunciado é apenas
um jogo de sombras que não resolve a questão de fundo.
O SNQTB reitera a sua disponibilidade para continuar a dialogar com a administração do Banco,
uma abertura e disponibilidade que, apesar de diversas rondas negociais, tem vindo a ser
desperdiçada pela administração do Santander Totta.
Relembramos que o SNQTB tem acompanhado o processo de reestruturação do Banco Santander,
desde o respetivo início em setembro de 2020. Nesse acompanhamento temos estado sempre
junto dos nossos sócios.
O nosso Sindicato estará sempre do lado da solução e não do problema. Mas há linhas vermelhas
que não podem ser ultrapassadas. Os bancários não compreenderiam e nunca nos desculpariam
que não defendêssemos com total empenho os seus direitos.
A solução razoável passa por um processo consensual, com respeito pelos direitos dos
trabalhadores, prolongado no tempo, proporcional e ajustado à realidade do Santander Totta.
Infelizmente, a administração do Banco parece apostada em querer enveredar por outras soluções,
e isso, para o SNQTB, não é, de todo, aceitável.

Assim, contra o que o nosso Sindicato continua a considerar ser uma medida completamente
injusta, inqualificável, injustificada, inaceitável, e uma ofensa para os trabalhadores do Banco
Santander Totta, convocamos os nossos associados e todos os bancários para as manifestações a
decorrer no dia 11 de Maio em Lisboa (junto à sede do Banco Santander, Rua Ramalho Ortigão);
12 de Maio no Porto (Rua de Júlio Dinis); 13 de Maio em Coimbra (Av. Fernão de Magalhães) e 14
de Maio em Faro (Rua Tenente Valadim). Estas manifestações realizam-se entre as 11h00 e as
14h00.
Lisboa, 7 de maio de 2021.
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