
 

 

 

Comunicado SNQTB n.º 4/2022 

 

BANCO SANTANDER TOTTA: DIVIDENDOS E 
LUCROS – E OS TRABALHADORES? 

 

Segundo foi divulgado na comunicação social, o Banco Santander Totta prepara-se para pagar 

dividendos a Espanha pelo ano de 2019 e avançará posteriormente para o pagamento dos anos 

de 2020 e 2021. 

De igual modo, foram divulgados os resultados do Banco em 2021, que se saldaram em 298,2 

milhões de euros, mais 0,9% que em 2020. 

Ficou ainda patente a colossal magnitude da redução do quadro de pessoal do Banco em 2021: 

1175 saídas, sendo que 49 destas foram através do (injustificado) despedimento coletivo 

promovido pelo Banco. 

O Banco Santander Totta continua a gerar lucros significativos! Quase 300 milhões de euros, 

apesar dos custos de 260 milhões da restruturação e do encargo extraordinário de 164,5 milhões 

(líquidos de impostos) para a otimização da rede de agências e investimentos em processos de 

tecnologia. 

A explosiva redução do quadro de pessoal de 1175 trabalhadores num só ano não se justificava, 

nem era necessária. E muito menos um despedimento coletivo, que, essencialmente, serviu para 

constranger e pressionar os trabalhadores que o Banco pretendia que cessassem os contratos de 

trabalho. 

Se os lucros comprovam a desnecessidade destas medidas espartanas, o anunciado pagamento 

de dividendos pelos anos de 2019, 2020 e 2021 (a confirmar-se) é uma completa afronta aos 

trabalhadores que saíram do Banco e, muito especialmente, aos que foram abrangidos pelo 

despedimento coletivo. 

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) continuará a pugnar pela defesa 

dos trabalhadores do Banco Santander Totta, acompanhando-os e auscultando-os diariamente. 

Com os que foram despedidos, lutaremos junto dos tribunais. Pelos que ficam no Banco 

estaremos atentos e disponíveis para tomar todas as medidas necessárias para que 2021 jamais 

se repita! 

 

Lisboa, 3 de fevereiro de 2022 
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