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PLENÁRIO ONLINE DO SNQTB 

PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO (RMA) 

DO BANCO SANTANDER 
 

O SNQTB realizou ontem mais um plenário online relativo ao processo de reestruturação em curso 

no Banco Santander. Este plenário foi amplamente participado, pelo que agradecemos às centenas 

de trabalhadores que estiveram presentes e intervieram de forma interessada e ativa.  

 

Como é seu timbre, o SNQTB continua, e continuará, próximo dos associados, particularmente nos 

momentos mais difíceis e desafiantes, como é o caso do período que os trabalhadores do Banco 

Santander têm vindo a atravessar. 

 

Na defesa dos seus associados, o SNQTB, bem como outros Sindicatos (SBN e SIB), tem 

repetidamente solicitado ao Banco Santander informação sobre a natureza, propósito, objetivos, 

metas e calendários do processo de reestruturação em curso. Uma pretensão legítima, mas à qual 

o Banco não tem respondido. 

 

Tal como não respondeu ao pedido dos Sindicatos para que suspendesse o processo de 

reestruturação durante a pandemia e o Estado de Emergência. 

 

Não percebemos como é que o sentido de responsabilidade social parece ser ignorado junto 

daqueles que importa mais: os trabalhadores! 

 

Adicionalmente, o SNQTB interpelou o Banco Santander, com vista a que cesse um conjunto de 

condutas que colocam em causa os direitos dos trabalhadores, como seja: 

 

a) Retirada, alteração ou não atribuição de funções a trabalhadores para apresentação de 

proposta de RMA; 

b) Insistência nas propostas de RMA aos trabalhadores que as recusaram; 

c) Meras instruções verbais para os trabalhadores deixarem de se apresentar no local de 

trabalho; 

d) Colocação de trabalhadores em regime de teletrabalho mesmo quando anteriormente o 

Banco considerou que essas funções tinham de ser exercidas no local de trabalho; 

e) Incumprimento do aviso prévio de 30 dias quanto à transferência de local de trabalho ou 

omissão de indicação do local onde os trabalhadores devem apresentar-se no caso de 

encerramento de balcões. 

 

Relembramos a todos os sócios que o SNQTB criou uma linha segura para que nos comuniquem 

potenciais casos de assédio moral. Esta é uma conduta que tem tolerância zero: 

denuncia.assedio@snqtb.pt 

 

mailto:denuncia.assedio@snqtb.pt


 

 

 

O SNQTB continuará a apoiar os seus sócios e os trabalhadores do Banco Santander porque as 

suas reivindicações são justas e legítimas. 

 

Não existe racional económico para esta reestruturação agressiva e que privilegia processos de 

rescisão ao invés de reformas antecipadas e pré-reformas. 

 

Como não poderia deixar de ser, não nos renderemos, não descartamos nenhum instrumento de 

luta! Não renunciamos ao nosso imperativo, dizemos presente! 

 

Lisboa, 9 de fevereiro de 2021 

 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Rumo Certo, Confiança no futuro. 
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