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Comunicado n.º 8/2019 

 

 

 

OS RESULTADOS HISTÓRICOS DO SNQTB E O FUNDO ‘SOBERANO’ 

 

1. Relatório e Contas de 2018 

No passado dia 29 de março, o Conselho Geral aprovou o relatório e contas relativas ao ano de 

2018 do Sindicato. As contas apresentadas, importa frisar com toda a clareza, refletem o 

desempenho económico, sindical e financeiro extremamente positivo do SNQTB. 

 

Estes foram os resultados mais relevantes desde que as contas são auditadas e alvo de 

certificação, sem qualquer reserva, por parte do ROC ou dos auditores. 

 

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) foi de 3 050 195,48€, 

o que corresponde a um retorno de 9,87% sobre a base de capital. Os resultados líquidos foram 

de 2 200 344,51€, o que traduz um retorno de 7,1% sobre a base de capital. 

 

Adicionalmente, recorde-se, o SNQTB tinha já liquidado, em fevereiro, o remanescente da dívida 

financeira, contraída em 2012 para financiar o investimento no hotel em Porto Santo e no lar em 

Bicesse, cuja razoabilidade é, no mínimo, discutível. 

 

Os resultados alcançados em 2018 ocorreram num contexto particularmente complexo. Em 

primeiro lugar, a diminuição de quase 10 mil bancários, no ativo, entre 2015 e 2018, com reflexos 

profundos no modelo de sustentabilidade dos sistemas mutualistas de saúde dos bancários (SAMS 

Quadros e outros SAMS). Em segundo, o novo modelo de financiamento do SAMS, por parte dos 

bancos, em que o SAMS Quadros teve, em 2018, menos 19,4% per capita de financiamento do 

que tinha em 2015. Por último, uma política de reformas antecipadas, prosseguida pelas 

instituições de crédito, não antecipada na totalidade pelos modelos de saúde bancários (SAMS 

Quadros e SAMS), igualmente com implicação negativa no financiamento por parte das entidades 

empregadoras. 

 

2. Reserva Legal 

De acordo com o imperativo legal, 10% dos resultados líquidos foram atribuídos à Reserva 

Legal. 

 

3. Fundo de Greve 

Porém, estritamente por opção estratégica, o SNQTB manteve a política de reforço do Fundo de 

Greve, que vai ultrapassar, no total do fundo, os 9 milhões de euros. 

 

4. Reserva do Fundo Complementar de Saúde e Reserva de Garantia de Benefícios (futuros) do 

SAMS Quadros. 

 

Acresce que foi igualmente proposta a afetação de 5% dos resultados para uma Reserva 

do Fundo Complementar de Saúde (FCS). Mais relevante, foi proposta de igual modo a 

afetação de 40% para uma Reserva de Garantia de Benefícios (futuros) do SAMS 

Quadros. Ou seja, foi proposto um par de fundos de estabilização de benefícios futuros, quer do 

SAMS Quadros quer do FCS. 



 

SINDICATO NACIONAL DOS QUADROS E TÉCNICOS BANCÁRIOS Pág. 2 de 2 

 

A principal preocupação passa por dotar a Reserva de Garantia de Benefícios (futuros) do SAMS 

Quadros de independência e imunidade em relação a qualquer gestão executiva do Sindicato ou 

do SAMS Quadros. 

 

Um pouco como faz a Noruega, com o seu fundo soberano, em que uma parte das receitas 

conseguidas com a extração do petróleo é colocada num fundo soberano, que se destina a manter 

o modelo social norueguês, mesmo quando o petróleo se esgotar. Igualmente importante, os 

noruegueses criaram os mecanismos constitucionais e institucionais para que nenhum governo 

possa colocar em risco os fins do fundo soberano. Portanto, criaram mecanismos para libertar o 

fundo de eventuais influências da gestão política do momento. 

 

Queremos assegurar os mecanismos estatutários para que esta Reserva de Garantia de Benefícios 

(futuros) do SAMS Quadros possa ser independente da gestão do momento. Queremos ainda 

que esta Reserva seja reforçada em todos os anos de resultados líquidos positivos. 

 

De forma simplificada, queremos que o ‘fundo soberano’ do Sindicato possa garantir a 

sustentabilidade do SNQTB e do SAMS Quadros, visando acautelar o futuro das novas 

gerações, assegurar a manutenção do nível de benefícios e as condições de assistência 

médica e social. 

 

Rigor, coragem, mas também futuro. Como o nosso lema deste ano salienta. 

 

 

Lisboa, 15 de abril de 2019. 

 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Rigor, Coragem, Futuro. 

 

www.facebook.com/snqtb 

www.snqtb.pt 
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