Comunicado SNQTB n.º 16/2021

MILLENNIUM BCP
PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO
No passado dia 9 de junho, o SNQTB e o SIB, que integram a USI – União dos Sindicatos
Independentes e a FSIB – Federação dos Sindicatos Independentes da Banca, reuniram com o
Presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP.
Nessa reunião, o Banco comunicou que irá iniciar um processo de reestruturação, com redução do
quadro de pessoal, composto por propostas de Rescisão por Mútuo Acordo (RMA) e de reforma
antecipada.
Como sempre, o SNQTB acompanhará atentamente e intervirá quanto a este processo de
restruturação, apoiando e representando os seus associados.
Não nos precipitaremos. Analisaremos os motivos invocados, a necessidade deste processo e o
respetivo âmbito, bem como o número de trabalhadores abrangidos e a necessidade de ser
implementado num curto período de tempo.
Solicitaremos ao Banco todas as informações necessárias e apresentaremos propostas construtivas.
Sempre em defesa dos nossos sócios que, com o seu trabalho, construíram e honram o BCP.
Porém, desde já, importa salientar o seguinte:
• No processo de propostas de RMA e de reforma antecipada não poderá existir qualquer
pressão sobre os trabalhadores para que as aceitem, se essa não for a sua livre vontade.
• É fundamental o exercício do direito à reflexão e informação. A livre opção do trabalhador
exige um período de reflexão e obtenção informação sobre a proposta que lhe tenha sido
apresentada.
• O SNQTB rejeita quaisquer medidas unilaterais de redução do quadro de pessoal, bem
como o anúncio antecipado da possibilidade de virem a ser adotadas pelo BCP. Reiteramos:
não pode existir qualquer pressão sobre os trabalhadores.

Para plena informação dos nossos sócios, o SNQTB realizará brevemente um plenário via Web,
relativo a este processo de propostas de RMA e reformas antecipadas no Millennium BCP.
Aconselhamos os nossos associados a assistirem e participarem neste plenário
O SNQTB e a sua Comissão Sindical no Millennium BCP continuarão particularmente vigilantes e
atentos quanto ao cumprimento da Lei, do ACT e dos contratos individuais de trabalho, apelando
aos nossos associados que nos contactem sempre que considerem necessário.
Lisboa, 11 de junho de 2021
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