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Comunicado n.º 25/2017 
 

NOVO BANCO, S.A. 
 SOLUÇÃO PAPEL COMERCIAL PARA INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS 

(INQPC) 
 

Teve o SNQTB conhecimento da minuta de Contrato de Adesão a propor pelo Novo Banco aos 
clientes lesados de papel comercial do Banco Espírito Santo. 
 
Saudando-se a solução encontrada e os acordos que se venham a lograr no âmbito dos processos 
judiciais intentados pelos clientes em causa, não pode o Sindicato deixar de lamentar o seguinte: 
 
Na minuta proposta, os clientes lesados comprometem-se a renunciar aos direitos, reclamações 
e processos judiciais que tenham em curso, ou que venham a ter no futuro, contra o Novo Banco, 
o BEST, o Novo Banco dos Açores, o Banco de Portugal, a CMVM, o Fundo de Resolução, os 
futuros acionistas do Novo Banco e o Estado, incluindo os membros de quaisquer Governos 
Constitucionais e quaisquer organismos públicos, seus trabalhadores, funcionários ou agentes e 
membros dos órgãos sociais ou diretivos, consoante o caso. 
 

Verifica-se assim que os trabalhadores do Novo Banco foram expressamente excluídos do lote de 
instituições supra referidas, permitindo-se assim que possam ser, ou continuar a ser, objeto de 
ações judiciais intentadas pelos clientes do referido papel comercial. 
 

Ora, o SNQTB entende que esta atuação por parte das entidades envolvidas na elaboração do 
Contrato de Adesão constitui clara e manifesta discriminação, discriminação essa que não aceita 
e que se impõe corrigir. 
 

Nessa medida, a Direção do Sindicato dirigiu três cartas às entidades em causa (Fundo de 
Resolução, Novo Banco e Banco de Portugal), alertando, por um lado, para a diferença de 
tratamento a que estão sujeitos os trabalhadores do Novo Banco naquela matéria e apelando, 
por outro lado, a que sejam os mesmos necessariamente incluídos no conjunto de instituições 
contra as quais os clientes lesados do papel comercial, depois de celebrado o Contrato de Adesão, 
não possam agir, obrigando-se ainda a desistir de quaisquer outros processos em curso.  
 

Como sempre, daremos conhecimento aos nossos sócios do desenvolvimento desta diligência. 
 

Lisboa, 5 de maio de 2017. 
 
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
Maior. Melhor. Mais solidários. 
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