Comunicado SNQTB n.º 24/2020

PLENÁRIOS BANCO MONTEPIO
O SNQTB realizou na passada terça-feira duas sessões plenárias, por meios telemáticos dedicadas
ao Banco Montepio, as quais contaram com larga adesão dos associados.
Nestas duas sessões, o presidente deste Sindicato, fiel ao compromisso de defender e, sempre que
possível, incrementar os direitos dos bancários seus associados, procurou enquadrar as
circunstâncias em que se poderá optar por uma rescisão por mútuo acordo (RMA) e alertar para
os riscos de uma decisão mal ponderada.
O SNQTB reitera o seu compromisso de intervir, de forma ativa, convicta e de acordo com as
prerrogativas que a lei e a Constituição da República Portuguesa lhe reconhecem. Nessa medida,
quanto às propostas de RMA, uma vez mais se alerta:
• Tratando-se de propostas, o trabalhador não é obrigado a aceitar;
• Cada proposta deve ser analisada tendo em consideração as circunstâncias profissionais,
pessoais e até familiares de cada trabalhador;
• É imprescindível que a decisão seja livre e ponderada, com base em toda informação
relevante e disponível;
• Caso sejam contactados pelo Banco, os trabalhadores devem sempre recorrer ao seu
Sindicato, quer diretamente, quer por via da respetiva comissão sindical:
Miguel Salvador Pereira
Tlm: 919 379 905
salvador.pereira@snqtb.pt
Carla Cunha
Tlm: 965 101 176
carla.cunha@snqtb.pt
Eva Santo António
Tlm: 913 911 599
eva.santoantonio@snqtb.pt
• Os trabalhadores não devem tomar qualquer decisão ou assinar documentos, sem que
obtenham informação e aconselhamento junto do Departamento Jurídico e de Contencioso
Laboral (DJUCL) do SNQTB [djucl@snqtb.pt];
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• A aceitação de uma RMA tem efeitos imediatos e futuros, que devem ser devidamente
conhecidos e avaliados pelos trabalhadores.
É fundamental que os trabalhadores disponham do tempo necessário para se informarem,
refletirem e tomarem uma decisão livre e consciente.
O SNQTB não admitirá a existência de qualquer forma de pressão, ameaça, assédio ou coação,
atuando sempre que se mostre necessário, junto das entidades competentes para o efeito e de
acordo com todos mecanismos legais apropriados para a defesa dos direitos dos seus associados.
O SNQTB continua inteiramente disponível para continuar a apoiar os nossos sócios e prestar toda
a informação que nos seja solicitada.

Lisboa, 22 de outubro de 2020.

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
Rumo Certo, Nova Etapa.
www.instagram.com/sindicato_snqtb
www.facebook.com/snqtb
www.snqtb.pt

TIAGO TEIXEIRA
Diretor Nacional

PAULO GONÇALVES MARCOS
Presidente da Direção
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