
 

 

 

Comunicado SNQTB n.º 10/2021 

 

 

  

BANCO SANTANDER 

PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 

MEDIDAS UNILATERAIS SÃO INACEITÁVEIS! 

 

 

O SNQTB tomou conhecimento da comunicação de hoje do Banco Santander, relativa aos lucros 

obtidos no primeiro trimestre de 2021.  

 

Nessa comunicação o Banco informa que registou uma provisão de 164,5 milhões de euros (assim 

reduzindo os lucros) para fazer face a uma reestruturação do Banco, em especial do quadro de 

recursos humanos. E menciona igualmente que iniciou procedimentos tendentes a uma redução 

unilateral que incluirá os trabalhadores cujas funções (supostamente) se tornaram redundantes, 

medida que incluirá entre 100 e 150 trabalhadores. 

 

Sejamos claros: “procedimentos tendentes a uma redução unilateral” ou outros eufemismos para 

significar medidas não consensuais de redução do quadro de pessoal constituem uma ofensa aos 

trabalhadores do Banco Santander. Injusta, inqualificável, injustificada e inaceitável.  

 

O SNQTB rejeita qualquer medida unilateral do Banco que mais lucros teve e tem em Portugal. 

Tanto mais que, reconhecidamente, o Banco Santander tem em curso um plano de reformas 

antecipadas por acordo, que devem continuar a ser a matriz a seguir.  

 

Recordamos que o Banco negou publica e reiteradamente a existência do processo de 

reestruturação que agora invoca. Salientamos que o SNQTB sempre afirmou que esse processo 

existia e interpelou o Banco sobre o mesmo. 

 

Porém, continua a desconhecer-se que reestruturação quer o Banco. E que Banco resultará da 

reestruturação.  

 

Estas medidas unilaterais relativas a 100 a 150 trabalhadores constituem uma grave e precipitada 

cortina de fumo, que o SNQTB não aceitará. 

 

A responsabilidade social e respeito pelos direitos dos trabalhadores exigem mais do que 

ziguezagues motivados pela conveniência do momento. 

 

O SNQTB defenderá os seus associados em todas as frentes: perante a Administração do Banco, 

em Portugal e em Espanha, em cada local de trabalho, na praça pública e na comunicação social, 

junto do Governo e dos Grupos Parlamentares. E nos Tribunais, se for o caso. 

 



 

 

 

A terminar, a nossa homenagem e solidariedade a todos os dedicados trabalhadores do Banco 

Santander que, em condições de especial dificuldade, mantiveram o cumprimento dos seus deveres 

e o serviço aos clientes, resistindo e persistindo, não abdicando dos seus direitos e do sustento das 

suas famílias. Terão sempre o SNQTB convosco. 

 

Continuaremos inteiramente disponíveis para apoiar os nossos sócios e prestar toda a informação 

disponível. 

 

Lisboa, 28 de abril de 2021. 

 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
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