
Comunicado n.º 10/2012 
 

PROCESSO BPN 
 

Reunião com a Administração do BPN Crédito  

Acordo de empresa do BPN: Ponto da Situação 

 

Realizou-se no dia 28 de Março, uma reunião com os Conselhos de 

Administração da BPN Crédito e do BPN. Dessa reunião resultou o seguinte: 

 
1. BPN CRÉDITO 

 
No âmbito do acompanhamento desta situação, o SNQTB interpelou a 

Administração da BPN Crédito sobre a noticiada venda parcial da carteira de 

crédito ao Banco BIC e, bem assim, quanto ao futuro dessa Instituição. Por 

parte da Administração foi comunicado o seguinte: 

 
Quanto à venda da carteira de crédito: 
 

 Foi confirmada a venda parcial da carteira de crédito ao Banco BIC, pelo 

valor aproximado a 200 milhões de euros; 

 Foi referido que, embora sem compromisso existente, é admitida a 

hipótese da gestão da carteira ora alienada permanecer na BPN Crédito; 

 A Administração da BPN Crédito considera que esta operação foi positiva, 

pois as demais propostas recebidas eram bastantes inferiores, 

permitindo ainda reduzir o passivo da empresa; 

 

Por parte do SNQTB foi manifestada a preocupação e empenhamento no 

sentido de que esta alienação não resulte em prejuízo dos trabalhadores e que 

seja devidamente assegurada a manutenção dos postos de trabalho. 

 
Quanto ao futuro da BPN Crédito 
 

 Foi ainda reiterado que a BPN Crédito se encontra à venda, existindo 

interessados, aguardando propostas firmes e formais; 

 A Administração disse ainda não ser possível ao Estado, enquanto 

accionista, injectar mais capital na BPN Crédito, face à situação do País; 



 Que em 2011 a BPN Crédito teve resultados de 100 000,00 € e que a 

empresa tem vindo a beneficiar de crédito (no valor global de 500 

milhões de euros) concedido pelo BPN com taxa de juro muito vantajosa 

face ao mercado; 

 Foi admitida a futura reestruturação da empresa, face ao volume de 

negócio existente nos últimos anos, o que se encontra em estudo e que 

poderá implicar a redução de efectivos, sendo que, todavia, tal situação 

está também dependente da concretização da alienação da BPN Crédito. 

 

O SNQTB continuará a acompanhar a situação da BPN Crédito, mantendo os 

sócios informados dos desenvolvimentos da mesma. 

 
2. ACORDO DE EMPRESA DO BPN  

 

No âmbito do processo de negociação do Acordo de Empresa do BPN e tendo 

em consideração a anunciada assinatura do contrato de aquisição do BPN pelo 

Banco BIC no dia 30 de Março, foi efectuada uma reunião com vista à analise 

dos pontos que ainda se encontravam em discussão quanto a esse Acordo. 

  

O SNQTB elencou várias matérias que careciam ainda de uma tomada de 

posição final por parte do BPN e do Banco BIC, aguardando-se a resposta 

destes, com vista à conclusão deste processo negocial.       

  

Recorde-se que, no âmbito do acordo-quadro de aquisição do BPN, o Banco BIC 

considerou pressuposto imprescindível que fosse aplicado o seu Acordo de 

Empresa. 

 
Nessa medida, sendo essa a base negocial e considerando o contexto do 

processo de reprivatização do BPN, o SNQTB tem desenvolvido todos os 

esforços para, dentro do possível, introduzir melhorias e ajustamentos a esse 

Acordo que permitam salvaguardar os direitos fundamentais dos nossos 

associados.  

 
Lisboa, 29 de Março de 2012 

  
        A DIRECÇÃO 


