Comunicado n.º 42/2017

BANCO DO BRASIL DESPEDIMENTO COLETIVO
REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO
Na sequência do anunciado despedimento coletivo desencadeado pelo Banco do Brasil, do qual
fizemos referência no nosso Comunicado n.º 40, a Direção do SNQTB reuniu-se hoje com o
Administrador Geral daquela Instituição.
Na reunião foi manifestada a oposição do SNQTB quanto a este despedimento e à forma como
todo o processo tem vindo a ser conduzido, tanto mais que o Banco do Brasil apresenta lucros
na sua operação em Portugal.
Além disso, esta decisão constitui manifesto desaproveitamento das oportunidades de mercado
que resultam do crescente afluxo da classe média brasileira a Portugal, o que justificaria um
reforço das capacidades do Banco no mercado português, aproveitando a experiência e
conhecimento dos seus trabalhadores.
O SNQTB assinalou ainda a manifesta contradição entre a intenção de proceder ao despedimento
coletivo e a decisão do Banco do Brasil de encaminhar o seu negócio de retalho para o Banco
CTT, sem assegurar idêntica transferência dos trabalhadores, que são quem melhor conhece os
clientes e os fidelizam.
Acresce que este despedimento coletivo ocorre numa instituição que no Brasil mostra assinalável
dinamismo e que, do ponto de vista socio-laboral, tem privilegiado as reformas antecipadas para
ajustar o seu quadro de pessoal.
Note-se que, apesar da redução 23% dos trabalhadores em Portugal, o quadro de (4)
administradores manter-se-á na íntegra, assim resultando num insólito ratio de um administrador
para pouco mais de dez trabalhadores.
O SNQTB continuará a desenvolver todas as diligências ao seu alcance com vista à defesa dos
interesses e direitos dos trabalhadores do Banco do Brasil.
Lisboa, 13 de setembro de 2017.
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
Maior. Melhor. Mais solidários.
www.facebook.com/snqtb
www.snqtb.pt

ANTÓNIO BORGES AMARAL
Vice Presidente Comissão Executiva

PAULO GONÇALVES MARCOS
Presidente Comissão Executiva

SINDICATO NACIONAL DOS QUADROS E TÉCNICOS BANCÁRIOS

Pág. 1 de 1

