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DOE 0,5% DO SEU IRS À FUNDAÇÃO SOCIAL BANCÁRIA
A Fundação Social Bancária tem vindo a desenvolver iniciativas na área da saúde, trabalho, 
formação profissional, família e cultura, e apela ao apoio de todos os associados do SNQTB para 
poder continuar a desenvolver este tipo de iniciativas.

No preenchimento do seu IRS pode consignar 0,5% à FSB, um processo que não representa 
qualquer custo para si - uma vez que se trata de uma reafetação do dinheiro a uma instituição - 
mas que poderá ter um peso muito significativo para todos os que integram a Fundação Social 
Bancária.



Caro (a) sócio(a), 

Bem-vindo à edição de fevereiro da sua newsletter. No espaço de entrevista deste mês, damos a conhecer o Gabinete de Apoio ao 
Doente, uma estrutura que diariamente presta auxílio a muitos dos nossos associados. Não perca a oportunidade de descobrir um 
pouco mais sobre este serviço.

Realço ainda a nossa delegação da Covilhã, atualmente em fase de recrutamento, um processo que promete formar uma equipa ainda 
mais dinâmica e orientada para os seus sócios. Nesta edição da sua newsletter pode encontrar mais detalhes sobre as vagas 
disponíveis.

Por último, não posso deixar de mencionar dois grandes eventos SNQTB com destaque nesta edição de fevereiro: o torneio de Golfe 
SNQTB arranca já este mês, com etapas mensais até ao final do ano, que percorrerá Portugal de norte a sul. Também a Corrida e 
Caminhada SAMS Quadros está de volta e já tem data – 29 de setembro. Anote na sua agenda!

Boas leituras!

Tiago Teixeira
Diretor Nacional 
Pelouro Marketing
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Reunião com a administração BBVA
Na sequência das notícias que surgiram sobre 
a passagem da filial BBVA Portugal a sucursal e 
temendo eventuais repercussões sobre o nível 
de emprego dos quadros e técnicos
bancários, o SNQTB promoveu uma reunião 
com o Administrador Delegado do Banco em 
Portugal.
A passagem a filial não terá consequências 
negativas sobre o emprego, não estando 
prevista nenhuma redundância. O Banco 
transmitiu-nos, inclusive, que a atividade em 
Portugal é rendível e está em crescendo.
O SNQTB aproveitou a ocasião para uma 
revisão de linhas gerais sobre a banca, as 
respetivas condições económicas de 
exploração e os seus potenciais impactos 
sobre o emprego e as remunerações. 

Acompanhamento do Fundo de Pensões dos trabalhadores do Haitong Bank
Da reunião semestral da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões 
dos Trabalhadores do Haitong Bank, na qual o SNQTB é membro ativo e 
interessado, retiram-se as seguintes notas a salientar: 
• À data da reunião os fundos encontravam-se provisionados num mínimo de 
100%, quer para as responsabilidades com as pensões em pagamento quer 
com as responsabilidades pelo tempo de serviço decorrido para a população 
ativa; 
• O desempenho dos fundos é superior ao do Benchmark em quase 1,5%; 
• O nível de informação prestada, sobretudo da análise da composição das 
carteiras, os outlooks dos mercados, as classes de ativos, as sociedades 
gestoras que gerem cada fundo/classe, entre outros, são de um nível ímpar 
em reuniões similares.
O SNQTB estará atento a todos os desenvolvimentos deste processo.

Proposta-lei de transmissão de empresa revê-se nos contributos do 
SNQTB/USI
No passado mês de janeiro foi divulgada na Assembleia da República uma 
proposta conjunta de alteração ao Código do Trabalho, apresentada pelo 
Partido Socialista, Bloco de Esquerda,  PAN - Pessoas-Animais-Natureza e o 
Partido Comunista Português respeitante à regulação da transmissão de 
empresa ou estabelecimento e respetivos efeitos.
A USI – União dos Sindicatos Independentes, na qual se integra o SNQTB, 
apresentou oportunamente uma proposta com contributos quanto a esta 
alteração legislativa, abordando-a posteriormente em reuniões realizadas 
com todos os Grupos Parlamentares.
É com grande satisfação que a USI constata que posições importantes 
anteriormente defendidas foram agora adotadas nesta proposta legislativa 
conjunta, reforçando assim a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores em 
situações de transmissão (total ou parcial) de empresa ou estabelecimento.

Conferência Saber Mais no Porto
O SNQTB organizou mais uma edição das conferências ‘Saber Mais’: o auditório da delegação do 
Porto recebeu oradores e convidados para uma sessão dedicada ao tema do “Assédio Sexual e Moral 
no Local de Trabalho”. 
O tema, que tem recebido muita atenção pública depois da mudança de legislação do passado mês 
de outubro - as vítimas e as testemunhas de assédio no trabalho estão mais protegidas, com a 
entrada em vigor do diploma, e os empregadores terão de estar mais atentos ao que se passa na 
empresa, sendo obrigatório que os patrões denunciem casos de que tenham conhecimento, no seio 
da própria empresa.
A casa estava cheia para ouvir o Presidente do SNQTB e SAMS Quadros, Paulo Gonçalves Marcos, e o
Coordenador do Departamento Jurídico, Dr. Franklin Melo. 
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Entrevista a Paula Redondo

Responsável do Gabinete
de Apoio ao Doente

Quais as principais funções do Gabinete de Apoio ao Doente?
O desenvolvimento do GAD - Gabinete de Apoio ao Doente decorre do reconhecimento das elevadas exigências físicas, sociais e 
psicológicas da doença oncológica, para o doente e sua família. Com o desenvolvimento do GAD - Gabinete de Apoio ao Doente, 
pretende-se que, num período da vida dos nossos beneficiários durante o qual estão particularmente fragilizados e carentes de ajuda 
efetiva, disponibilizar um apoio personalizado e humano que vá ao encontro das suas necessidades especificas. 

Que tipo de assistência podem encontrar os associados do SNQTB neste Gabinete?
O GAD - Gabinete de Apoio ao Doente tem como objetivos informar, esclarecer e apoiar o doente e sua família em todas as fases da 
doença e servir como facilitador dos processos inerentes à doença e seu tratamento, através da articulação com os serviços, entidades e 
profissionais de saúde.

O que a motiva enquanto responsável deste Gabinete? Quais os objetivos a longo prazo?
O fator de maior motivação é a possibilidade de prestarmos apoio ao doente e sua família visando minorar o enorme impacto negativo 
da doença. Este é o primordial papel do GAD - Gabinete de Apoio ao Doente, o qual esperamos consolidar ao longo do tempo  de forma 
a construir uma relação de proximidade e confiança com os doentes e seus familiares.

Almoço com jovens SNQTB em Penela
Num cenário tão conturbado como o dos dias de hoje no setor bancário, os jovens 
assumem um papel cada vez mais importante na defesa e protecção dos postos de 
trabalho, pilar basilar para a estabilidade profissional e, consequentemente, 
pessoal.  O Presidente do SNQTB, Paulo Marcos, juntamente com o Presidente da 
Câmara Municipal de Penela, o Dr. Luís Matias, reuniram em Penela, no passado 
mês de janeiro, o conselho de jovens do SNQTB, um grupo com uma
responsabilidade inequívoca na divulgação das mensagens perante todos os outros 
associados. De forma a consolidar a atividade de divulgação de informação e 
captação de sócios, com especial enfoque nas camadas mais jovens, o SNQTB vai 
realizar três encontros anuais, em março, maio e outubro.

Coordenadores e comissões sindicais do SNQTB reunidos em Évora 

O SNQTB realizou, no final de janeiro, a quarta edição do Encontro Nacional de Coordenadores e Comissões 
Sindicais em Évora. Estas jornadas de trabalho iniciaram-se com um balanço das conclusões do III Encontro, 
realizado em setembro do ano passado em Vila Nova de Cerveira, e também com várias sessões com comissões 
sindicais do Novo Banco, Montepio, BPI, Santander, BCP e Banco de Portugal. 

No dia seguinte, foram ainda apresentadas as 
conclusões do recente encontro do Conselho de Jovens 
do SNQTB, em Penela, um exercício prospetivo da SGF e 
a discussão e apresentação de diversas matérias 
importantes relativas aos SAMS Quadros. 

O último dia deste encontro ficou marcado pelo debate de várias questões de natureza sindical e também pelo 
discurso do presidente, Paulo Gonçalves Marcos, que sintetizou as problemáticas abordadas ao longo dos três dias 
do encontro.



ESPAÇO
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SAMS Quadros novos acordos de saúde infantil nos Açores
O SAMS Quadros celebrou acordo com a Clínica Infantil S. Gonçalo, em Ponta Delgada, 
que a partir de agora disponibilizará consultas de pediatria aos associados açorianos. 
Também o Centro Pediátrico de S. Miguel, em Ponta Delgada, é um novo membro da 
rede SAMS Quadros, com consultas médicas da especialidade de pediatria, com vários 
consultórios e um conceituado corpo clínico.
Este é mais um importante passo no reforço de acordos SAMS Quadros no
arquipélago dos Açores, onde o SNQTB continua apostado em garantir maior
comodidade no acesso aos cuidados de saúde dos seus associados. 

SAMS Quadros Extensão do acordo com o Grupo
Luz à nova unidade Clínica de Odivelas
O grupo Luz abriu uma nova Clínica em Odivelas, onde disponibiliza 
consultas em mais de 20 especialidades médicas e uma moderna 
unidade de imagiologia, na qual se destaca a existência de TAC e 
Ressonância Magnética.

Sono, um bem muito precioso

Dormir mal está associado a várias doenças e 
há uma relação entre a falta de sono e 
acidentes graves. Neste artigo, Sandra 
Marques, especialista em Medicina Interna 
da Clínica Lusíadas Almada e em Medicina do 
Sono pela Sociedade Europeia de Medicina 
do Sono, explica a importância vital do sono.

O sono é um pilar da nossa saúde, bem como 
o exercício físico regular e uma alimentação 
adequada.

Romã: um fruto multifacetado

A romã é um fruto típico do outono, estando 
maioritariamente à disposição do consumidor 
entre setembro e dezembro. Deste modo, é 
nutricionalmente mais interessante e acessív-
el do ponto de vista económico nesta época.

A romã pode ser consumida de diversas 
formas na nossa alimentação: ao natural, em 
sumos ou batidos, em águas aromatizadas, 
sobremesas e na decoração de alguns pratos.

Artrite reumatoide ou artrose?

São ambas doenças reumáticas, provocam 
dor, afetam a qualidade de vida e podem 
tornar-se incapacitantes. Afinal o que as 
distingue?

Artrose e Artrite reumatoide.
- O que é?
- Sintomas
- Fatores de risco 
- Diagnóstico
- Tratamento.

Consulte o artigo completo na Rota da Saúde dos Hospitais e Clínicas Lusíadas:  

www.rotasaude.lusiadas.pt

Com o intuito de promover uma rede abrangente de prestadores de 
qualidade, o acordo já existente com o grupo Luz é extensível a esta unidade, 
permitindo que usufruam de todos os serviços disponibilizados e consagrados 
no perímetro de assistência médica.



Acompanhe-nos ainda em www.facebook.com/snqtb e fique a par de todas as novidades!

Forte adesão no aluguer de apartamentos SNQTB
A pensar nos seus sócios, nos seus momentos de descanso e de férias, o SNQTB preparou uma oferta verdadeiramente única - são cinco os fantásticos apartamentos 
disponíveis para todos os sócios do SNQTB, seja para uma escapadela de fim de semana ou para as férias de verão, em quatro deslumbrantes cidades algarvias para 
momentos de diversão e relaxe: Vilamoura, Monte Gordo, Albufeira e Manta Rota.
A adesão por parte dos nossos associados tem sido fantástica, com a taxa de ocupação da oferta a atingir os 49% em apenas um mês de campanha. Pode consultar 
todas as condições em www.snqtb.pt ou enviar email para apartamentos@snqtb.pt.

Oferta aos sócios: Aluguer de apartamentos SNQTB
A pensar nos seus sócios, nos seus momentos de descanso e de férias, o SNQTB 
preparou uma oferta sem precedentes, ao permitir a possibilidade de aluguer de
apartamentos no Algarve por um preço muito reduzido. Uma novidade que abre da 
melhor maneira o ano de 2018.
São quatro os fantásticos apartamentos disponíveis para todos os sócios do SNQTB - com 
a situação contributiva regularizada - e seus descendentes diretos. Sendo o Algarve o 
destino de excelência dos portugueses, seja para uma escapadela de fim de semana ou 
para as férias de verão, o SNQTB escolheu três deslumbrantes localidades algarvias para 
momentos de diversão e relaxe: Monte Gordo, Albufeira e Manta Rota.
A Quinta Pedra dos Bicos, em Albufeira, e o Praia da Lota Resort, em Manta Rota, têm ao 
dispor, cada um deles, um apartamento T1 para 4 pessoas. O edifício Veleiro, em Monte 
Gordo, dobra a oferta, com 2 apartamentos T1 para 4 pessoas cada um.
Disponíveis durante todo o ano, os apartamentos têm um valor de aluguer entre os 9€ 
por noite, em época low cost, e os 89€ em plena época alta, nos meses julho e agosto.
As reservas poderão ser efetuadas de acordo com as épocas pré-definidas: low cost, 
baixa, média e alta. Serão aceites reservas por qualquer período de utilização, desde que 

C
LUB E  D E  GOLFE

SNQTB

PRÓXIMO TORNEIO 
SNQTB/SGF (I TOM)

11 FEVEREIRO
Salgados Golf Course - Alfufeira

saiba mais em www.snqtb.pt

Nota: Todos os eventos terão clínica para iniciados.
Dos 8 torneios da Ordem de Mérito (TOM), contam para o 
ranking final os 4 melhores resultados.

CALENDÁRIO DE EVENTOS DE GOLFE SNQTB/SGF 2018

O Clube de Golfe do SNQTB volta à atividade com os torneios SNQTB/SGF, com início já este 
mês de fevereiro, no Golf Course dos Salgados, no Algarve.
O calendário de eventos prevê torneios todos os meses do ano, à exceção de agosto e 
setembro. Em dezembro há um grande torneio de Natal no Golf Course dos Capuchos.

• 11 de março | Golf Course de Santo Estevão, em Lisboa 
• 21 de abril | Golf Course de Curia, na Região Centro
• 20 de maio | Golf Course de Santo da Serra, na Madeira
• 2 de junho | Golf Course de Praia D’El Rei, no Oeste
• 24 de junho | Golf Course de Montebeto, em Viseu
• 15 de julho | Golf Course da Estela, na área do Porto
• 27 de outubro | Golf Course das  Furnas, nos Açores
• 10 de novembro | Golf Course de Ribagolfe I, na área de Lisboa
• 24 de novembro | Golf Course da Beloura, na área de Lisboa
• 15 de dezembro | Golf Course dos Capuchos, na área de Lisboa

APARTAMENTOSNQTB

Nestas férias da Páscoa faça uma pausa e reserve um dos quatro fantásticos apartamentos disponíveis no Algarve para os sócios SNQTB com a situação contributiva 
regularizada - e seus descendentes diretos a preços muito reduzidos.
A Quinta Pedra dos Bicos, em Albufeira, e o Praia da Lota Resort, em Manta Rota, têm ao dispor, cada um deles, um apartamento T1 para 4 pessoas. O edifício Veleiro, 
em Monte Gordo, dobra a oferta, com 2 apartamentos T1 para 4 pessoas cada um.

QUINTA PEDRA DOS BICOS - 59€
VELEIRO - 49€
PRAIA DA LOTA RESORT - 49€

ÉPOCA MÉDIA  24/03 – 06/04

As inscrições deverão ser efetuadas para a caixa de e-mail:
apartamentos@snqtb.pt. Sendo as reservas efetuadas por ordem de 
chegada dos pedidos. Saiba mais sobre estas ofertas no nosso website 
em www.snqtb.pt .

NESTAS FÉRIAS DA PÁSCOA 

PREENCHIDAS 645 NOITES 
DE 1.316 CONTRATADAS

TAXA OCUPAÇÃO:  GLOBAL: 49%   Qta Pedra dos Bicos: 70%   Real Lota: 52%   Veleiro (2 uni):41%
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Espaço Opinião
No passado dia 15 de janeiro, em nome do SNQTB, o maior sindicato de trabalhadores bancários no ativo, propus ao 
SBSI, ao SBC e ao SBN que, no âmbito da renegociação do Acordo Coletivo de Trabalho para 2018, se reunissem todas 
as forças sindicais numa única mesa negocial.

A minha proposta teve como resposta um ruidoso silêncio da parte destas forças sindicais. Um silêncio inaceitável e 
surpreendente, tanto mais que outras forças sindicais – como foi o caso do SINTAF – aceitaram desde logo o repto em 
nome da defesa dos superiores interesses dos bancários.

Só depois de ter tornado público o meu convite, num artigo publicado no Jornal Económico no dia 2 deste mês, SBSI, 
SBC e SBN se dignaram responder através de carta datada de dia 8 de fevereiro.

A resposta não poderia ter sido mais dececionante. SBSI, SBC e SBN rejeitam a necessidade de uma frente conjunta que 
altere o quadro estratégico existente e que, por razões evidentes, é adverso aos interesses dos bancários.

Infelizmente, num contexto de profunda mudança e de grande incerteza quanto ao futuro, SBSI, SBC e SBN recusam 
adotar uma nova postura para os novos tempos. Em termos práticos, estas forças sindicais rejeitam uma nova 
abordagem que permita alterar o status quo a favor dos bancários e em detrimento das Instituições de Crédito.
Sem qualquer racionalidade ou superior interesse que o justifique, SBSI, SBC e SBN reiteram a via da divisão negocial. 
Tal como no passado, os resultados serão os previsíveis: com a perpetuação do status quo, ganham os bancos e perdem 
os bancários.

Dito isto, a via da divisão não é uma inevitabilidade. Por isso, reitero a minha proposta de uma única mesa negocial. O 
SNQTB manifesta aqui, de forma muito clara, a sua disponibilidade para fazer cedências que permitam salvaguardar os 
superiores interesses dos seus associados e dos bancários em geral.

Assim, o SNQTB apela ao bom senso das restantes forças sindicais. Uma única mesa negocial, naturalmente respeitando 
a diversidade e a heterogeneidade sindical, é uma necessidade incontornável.

Insistir na divisão negocial é condenar os bancários a mais do mesmo. No que estiver a alcance do SNQTB, tudo faremos 
para o evitar.

Paulo Gonçalves Marcos
Presidente da Direção do SNQTB e do Conselho Diretivo do SAMS Quadros

Reserve já na sua agenda!

CORRIDA E CAMINHADA
SAMS QUADROS

29 SET - LISBOA
10 KMs Corrida  |  4 KMs Caminhada

Reserve já na sua agenda!

Depois do sucesso das duas primeiras edições, 2018 recebe a 3ª 
Corrida e Caminhada SAMS Quadros no dia 29 de setembro, em 
Lisboa. O modelo de participação será semelhante aos anos anteriores 
haverá uma caminhada de 4 kms, propícia à participação em família, e 
uma corrida de 10 kms, para os desportistas que gostam de um bom 
desafio. 
Reservem já as vossas agendas para mais um momento de convívio e 
boa disposição da família SNQTB. 

Recrutamento para a delegação da Covilhã

O SNQTB está em processo de recrutamento para a sua delegação da Covilhã - que abrange 
os sócios dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.  A equipa procura 
duas pessoas com perfis distintos: 
• um jovem em início de carreira, licenciado, com domínio da informática pessoal, boa 
expressão, ambição, disponibilidade e preferência a quem tenha experiência enquanto 
beneficiário do SAMS Quadros.
• Um veterano, bancário sócio do SNQTB que beneficiou de uma reforma antecipada e que 
sente falta de estar profissionalmente ativo. É valorizada a boa atitude, e a carreira, 
nomeadamente se foi gerente ou subgerente ou comercial de um banco com forte
implantação regional.
As candidaturas, que devem ser acompanhadas de curriculum vitae, devem ser enviadas ao 
cuidado de: filipa.carrico@snqtb.pt.

Reiteramos a nossa proposta de uma única mesa negocial


