Comunicado n.º 8/2017

SNQTB QUER ENTRAR
NO CAPITAL DO NOVO BANCO
Como é sabido, o SNQTB tem vindo a acompanhar, de forma atenta e interventiva, a situação do
Novo Banco.
O Novo Banco é uma instituição de referência em Portugal, sendo imprescindível que continue a
garantir seu fundamental papel no apoio às PME’s e na dinamização da economia nacional.
Assim, o SNQTB considera que o novo acionista deve assegurar a unidade e viabilidade do Novo
Banco e, neste âmbito, é desejável que os colaboradores tenham uma efetiva intervenção na gestão
e no futuro da instituição, tal como acontece nas mais avançadas economias europeias.
Ora, tendo em consideração o noticiado convite formulado pela Lone Star a vários investidores
portugueses para participarem no capital do Novo Banco, sendo este o Sindicato mais representativo
dos trabalhadores bancários portugueses, não pode alhear-se da sua responsabilidade, pelo que está
disponível para estudar uma eventual participação no capital do Novo Banco.
O SNQTB, de boa-fé, está convicto que a Lone Star implementará um projeto com base na
manutenção do valor, no crescimento do Banco e na valorização dos trabalhadores de um dos mais
eficientes bancos europeus.
Porém, este Sindicato não estará disponível para participar em projetos que, aproveitando a
fragilidade negocial e a perda de autonomia financeira da República Portuguesa, redundem na
destruição de valor ou na eliminação de postos de trabalho.
Neste pressuposto, o SNQTB manifestou a sua intenção de ser parte ativa no processo de aquisição
do Novo Banco, através de cartas enviadas, no passado dia 16 de fevereiro, ao Governador do Banco
de Portugal e ao Fundo de Resolução.
O SNQTB assumirá as suas responsabilidades, defendendo os seus sócios, com a absoluta convicção
de que o Novo Banco é e será uma instituição viável e com futuro.
Lisboa, 21 de fevereiro de 2017
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