
 

 
 

Comunicado SNQTB n.º 25/2021 
 

 
GREVES 

BANCO SANTANDER TOTTA – 13 DE SETEMBRO 
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS – 17 DE SETEMBRO 

 
 
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), na defesa da manutenção dos 

postos de trabalho, decretou a realização de greves no Banco Santander Totta e Banco Comercial 

Português, nos dias 13 e 17 de setembro, respetivamente. 

 

Como é público e notório, estes dois Bancos, apesar dos lucros que registam, implementaram 

processos de reestruturação com a prévia ameaça de despedimentos coletivos, assim pressionando 

os trabalhadores. 

 
As greves agora decretadas foram precedidas pelo diálogo com estes Bancos, com a apresentação 

de propostas alternativas aos processos musculados que foram implementados, da realização de 

manifestações de protesto e solidariedade com os trabalhadores atingidos por estas injustas 

medidas e pelas audições na Assembleia da República.  

 

Porém, o Banco Santander Totta e o Banco Comercial Português persistem nos seus intentos, não 

deixando alternativa e provocando a necessidade da realização destas greves. 

 
Exigimos o fim imediato de qualquer ameaça ou iniciativa de processos de despedimento 

coletivo ou de extinção de postos de trabalho, que são injustificados e sem fundamento. 

 

Exigimos o fim do clima de instabilidade, insegurança e pressão, visando que os 

trabalhadores aceitem condições de revogação do contrato de trabalho que não 

desejam e que colocam em causa a própria sustentabilidade financeira dos trabalhadores e seus 

agregados familiares. 

 
Exigimos que os bancários, que contribuíram para os lucros destes Bancos e estiveram na linha da 

frente durante a pandemia, sejam respeitados. 

 

 



 

 
 

Este Sindicato convoca todos os bancários do Banco Santander Totta e do Banco Comercial 

Português a participar na greve a realizar na respetiva Instituição.  

 

O SNQTB pagará, através do respetivo Fundo de Greve, a perda de retribuição comprovadamente 

ocorrida aos seus sócios trabalhadores do Banco Santander Totta e do Banco Comercial Português 
que queiram aderir à greve.  

 

Esta é uma causa que respeita a todos os bancários. Não afeta apenas alguns de nós. Chegou o 

momento de os bancários fazerem ouvir a sua voz na defesa intransigente dos seus direitos e 

postos de trabalho. 
 
Lisboa, 27 de agosto de 2021 
 
 

CONTAMOS COM TODOS! POR TODOS! 
 
 
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Rumo Certo, Confiança no Futuro. 
 
www.instagram.com/sindicato_snqtb 
www.facebook.com/snqtb 
www.snqtb.pt 
 
 

 
 

LUÍS CARDOSO BOTELHO PAULO GONÇALVES MARCOS 
Vice-Presidente da Direção Presidente da Direção 
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