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Cartão Família - Por apenas 25€ por ano! 
Tenha a garantia de um futuro tranquilo com acesso a cuidados de saúde de qualidade. 
- Acesso à rede SAMS QUADROS a um preço imbatível
- Sem exclusões nem limite de idade 

mais de 2.200 entidades protocoladas, tais como:



Caro Sócio (a),

Bem-vindo à penúltima newsletter de 2016, 
que acreditamos estar repleta de assuntos 
do seu interesse. Começo por assinalar dois 

nos encheu de orgulho – a primeira Corrida 
e Caminhada SAMS Quadros e o primeiro 
Congresso da USI. Estamos todos de 
parabéns por (mais) estes dois sucessos, 

Chamo a vossa atenção também para uma 
iniciativa promovida pelo SNQTB, em 
parceria com a Nova School of Business & 
Economics, que se destina a todos os 

para recomeçar uma carreira de sucesso. Se 
nunca pensou nisso, convido-o a conhecer 
melhor o programa Careers in Transition e 

arrancam em fevereiro.
Numa outra vertente, gostaria também de 
destacar as sessões de formação que o 

números assustadores e, por isso, não 
vamos desistir, aqui no SNQTB, de alertar 
para este problema que afeta tantas 
famílias. 

Boas leituras e até dezembro, 

Presidente do SNQTB visita os Açores
Paulo Marcos visitou, em outubro, o Arquipélago dos Açores, onde 
teve oportunidade de estar próximo dos seus associados e de 

habitantes das ilhas. Acompanhado por representantes das 
comissões sindicais do Novo Banco, BPI e Montepio Geral e pelo 
coordenador da delegação, Ramiro Caçador, esta visita às ilhas de S. 
Miguel e Terceira representou também uma excelente oportunidade para planear uma nova abordagem para o 
SAMS Quadros. Para dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pela atual direção, o SNQTB procura um 
coordenador da delegação dos Açores, em Ponta Delgada, um correspondente na Terceira, em ligação com a 
delegação, e uma comissão sindical BST, em Ponta Delgada. 

SNQTB reúne com Banco Popular 
para analisar futuro  
No âmbito do processo de reestru-

ser alvo em Espanha, o SNQTB 
reuniu com esta instituição para 
analisar a sua situação no nosso 
país. A direção do SNQTB obteve a 

-

redução de efetivos, através de 
reformas antecipadas e rescisões 

SNQTB obteve o compromisso do 
Banco Popular de que nenhuma 
decisão que afete trabalhadores 

-
mento do sindicato. 

Condições de crédito à habitação e 
SAMS Quadros garantidos aos 
trabalhadores da Oitante
Após dezembro de 2016 e de 
acordo com o n.º 1 do art. 498.º do 
Código do Trabalho, as condições 
do crédito à habitação dos 
trabalhadores da Oitante deverão 
manter-se, ao abrigo do acordo de 

transmissão. Neste âmbito, os 
trabalhadores da Oitante irão 
também manter o SAMS Quadros. 
O SNQTB continua a seguir 
atentamente a situação destes 
trabalhadores e acredita que até ao 

acordo de empresa com o Oitante. 

SNQTB exige que Montepio 

O SNQTB informou a administração 
do Montepio Geral (MG) que o 
fecho do processo negocial em 
curso para a obtenção do Acordo de 

refere ao corte de isenções de 

considera que «a retirada de 

uma medida gravosa para os 
trabalhadores, pelo que se impõe 
um esclarecimento cabal. Precisa-
mos de conhecer em detalhe este 
processo para garantir um Acordo 

todos». 

Programa Careers in Transition arranca em fevereiro 
O Careers in Transition é um programa apoiado pelo SNQTB, em parceria com a Nova 
School of Business & Economics, que se dirige a todos aqueles que, depois de uma 

Contabilidade e Finanças – Refresh’, ‘Os Comportamentos, a Mudança, o Eu e os Outros’, 
‘Empreendedorismo e Intrapreendedorismo’, ‘Portugal 2020’ e ‘E o Futuro Digital?’.

Lisboa e Porto acolheram sessões de combate ao bullying 

nossos associados e dos seus descendentes. Assim, o SNQTB e a FSB organizaram as primeiras sessões abertas a 
associados e seus familiares em Lisboa e no Porto, iniciativas de sucesso que alertam a nossa comunidade para esta 



SAMS Quadros assina acordo com Lusíadas Saúde 
-

rigor.

Entrevista a Andreia Bernardes
Coordenadora do Conselho Jovem do SNQTB  

Mudança de hora causa alterações na saúde
A Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono 

É recorrente que se registem picos de desatenção, assim como mudanças ao nível da concentração, 
com impacto no desempenho escolar ou no habitual ritmo de trabalho.  Embora existam efeitos 

contrariedades causadas pelas muitas horas sem luz solar. O apetite tende a alterar-se, assim como 
o humor, causando as denominadas ‘depressões sazonais’, em que a pessoa se sente mais triste e 
menos motivada.

Novo modelo de agregação de despesas garante mais 

O SAMS Quadros acaba de implementar um novo 
modelo de agregação de despesas de saúde, que 
traduz também um modelo inovador de relação com 
os sócios no que se refere aos valores a liquidar. 

de liquidação de valor expressivo e sem racional 
económico. Assim, o novo modelo agrega as despesas 
de todo o agregado familiar do sócio. O período de 

-
zação imediata no portal do sócio.  

como os benefícios inerentes, especialmente importantes nos dias que correm, e com especial enfoque no apoio quotidiano laboral, de forma a captar o maior 

elaborando recomendações e transmitindo esse conhecimento aos órgãos competentes do Sindicato (conforme o artigo 26 dos Estatutos do SNQTB).

A precariedade das condições de trabalho, o clima de instabilidade e vulnerabilidade dos postos de trabalho, acrescido das formas com que os temas são aborda-
dos pelas entidades empregadoras, neste caso os bancos.



‘A Conciliação do Trabalho com a Família’ em debate no 1º Congresso da USI

1º Congresso da USI – Confederação Sindical. O evento, promovido pela única confederação sindical autónoma e 
independente do nosso país, debateu temas como políticas de conciliação entre o trabalho e a família, a igualdade do 
género, a importância das estruturas sindicais nas negociações coletivas e nos processos de revisão legislativa sobre 

No Congresso, foi também apresentado o estudo ‘Conciliar o Trabalho com a Família’, o maior do género realizado em 
Portugal, que envolveu a participação de quase dois mil trabalhadores. As conclusões do estudo revelaram que mais de 
75% dos participantes defendem a concentração da carga global de trabalho anual em menos dias e 41% dos 

Assunção Cristas, Presidente do CDS, Rita Appleton, Administradora da SGF, e Pedro Roque, Deputado e Líder de 
Estrutura de Trabalhadores. 

supervisão/administração. 
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Mais de mil participantes na 1ª Corrida e Caminhada SAMS Quadros 
Realizada no dia 29 de outubro, a primeira Corrida e Caminhada SAMS Quadros reuniu mais de mil participantes num percurso que se iniciou na Praça do 
Império, em Belém. Dividida em duas provas, a caminhada de 4km e a corrida de 10 km, esta foi uma das iniciativas promovidas pelo SNQTB mais concorridas 
de sempre. 
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