
Comunicado n.º 22/2011 

 
 

BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS, S.A. 
 

Reunião com a Administração: 
 

Formalização da aquisição do BPN pelo BIC  
 
 

Realizou-se hoje, na sede do Banco Português de Negócios, uma reunião com os 

Sindicatos do Sector Bancário, convocada ontem por aquela Instituição. Nessa 

reunião, na qual o Banco esteve representado pela sua Administração, liderada pelo 

Dr. Norberto Rosa, foi comunicado o seguinte: 

 

 Existe a séria expectativa de que o acordo-quadro para a aquisição do 

BPN pelo BIC venha a ser celebrado durante a próxima semana; 

 

 Relativamente ao número de trabalhadores a manter, conforme anunciado, o 

BIC garante, no mínimo, 750 postos de trabalho, tendo inteira liberdade para 

seleccionar trabalhadores além deste número; 

 

 No âmbito do citado acordo, o BIC considera imprescindível que: 
 

a) Seja aceite genericamente, pelos trabalhadores do BPN, a aplicação do 

Acordo de Empresa do BIC; 

b) Que no momento da realização da transacção (devendo o respectivo 

contrato ser celebrado até 6 de Março de 2012) os trabalhadores dos serviços 

centrais e estruturas directivas da área comercial já não estejam no BPN, mas 

na Parvalorem; 

 

 Nessa medida, segundo a Administração do BPN, a solução a adoptar para o 

efeito, será a seguinte:   

 
a)  Quanto à área comercial, ou seja, as agências e centros de empresas, e 

respectivos trabalhadores, transitarão para o BIC, que seguidamente irá 

analisar a viabilidade das mesmas; 

b)  Quanto aos trabalhadores dos serviços centrais e estruturas 

directivas da área comercial, transitarão, numa 1.ª fase, para a 

Parvalorem, sendo depois objecto de eventual selecção por parte do BIC; 



c) Que quanto aos trabalhadores que não sejam seleccionados ainda não 

foram ponderadas soluções, sendo que estas dependerão do número 

trabalhadores que não ficarem colocados; 

 

 Nesta fase, as soluções jurídicas no que respeita às situações acima expostas 

encontram-se ainda em estudo; 

 

 Que o Fundo de Pensões do BPN transitará, na integra, para a Segurança 

Social, ainda durante o corrente ano; 

 

 Finalmente, que após a celebração do citado acordo-quadro, realizar-se-ão 

novas reuniões com os Sindicatos, para avaliação do desenvolvimento deste 

processo.  

 

Face ao comunicado, da parte deste Sindicato, sem prejuízo de alguns 

esclarecimentos então solicitados e que resultaram nalgumas das 

informações acima transmitidas, salientámos o seguinte: 

 

 Consideramos imprescindível a intervenção dos Sindicatos neste processo; 
 

 Que a avaliação do mesmo e das suas fases será feita oportunamente e de 

acordo com a informação necessária para o efeito; 

 

 Que devem ser salvaguardados os interesses e direitos de todos os 

trabalhadores do BPN. 

 

Em conclusão: 
 

Perante este novo capítulo da história do BPN, o SNQTB continuará porfiadamente a 

apoiar, aconselhar e a representar os seus sócios, de acordo com o que a lei permite 

e as circunstâncias o recomendarem.  

 

Nessa medida, apelamos a todos os nossos sócios do BPN que mantenham a firmeza 

e tranquilidade que têm sabido demonstrar, apesar de todas as dificuldades que têm 

enfrentado. 

 

Do desenvolvimento deste processo daremos conhecimento aos nossos sócios 

sempre que se mostre pertinente. 

 

Lisboa, 30 de Novembro de 2011 

A DIRECÇÃO 


