
 

 
 

COMUNICADO SNQTB N.º 21/2022 
 
 

BNP PARIBAS: SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS TRABALHADORES 
DA BNP SECURITIES SERVICES E O ACESSO AOS SAMS 

 
 
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários reconhece e aprecia a deliberação do BNP 
Paribas no sentido de abranger pelo Acordo de Empresa os trabalhadores da BNP Securities Services 
(BNPSS). Esta decisão corresponde ao reconhecimento da realidade no terreno e dos seus 
trabalhadores enquanto bancários de facto, o que este Sindicato valoriza e aprecia. 

Dito isto, registamos também os obstáculos que nos têm sido colocados com o intuito de dificultar a 
nossa presença e as nossas visitas sindicais aos locais de trabalho. 

Registamos também o esforço no sentido de orientar os trabalhadores da BNP Securities Services 
com o intuito de subscreverem o SAMS de um outro sindicato. 

Obstáculos e dificuldades não nos assustam, nem nos intimidam. Nada disso funciona connosco. 

Connosco funciona apenas o diálogo e a procura de soluções em ambiente de compromisso, sem 
prescindir da liberdade sindical, da autonomia de pensamento e de ação. 

Acreditamos que o SAMS Quadros presta um serviço de excelência a dezenas de milhares de 
beneficiários, tratando-se de um subsistema de saúde de referência em Portugal. 

Somos, a larga distância e com muito orgulho, o Sindicato com maior número de filiado no BNP 
Paribas em Portugal. 

Desde 2016, banco após banco, os bancários no ativo têm respondido de forma a não deixar dúvidas 
a nenhuma entidade empregadora: querem ser, e são, filiados no SNQTB e querem ter acesso ao 
SAMS Quadros. Aliás, se assim não fosse teriam optado por aderir a terceiros, o que não têm feito. 
Porque será? 

Importa salientar este facto, de forma muito clara, numa fase negocial em que o BNP Paribas 
pretende pagar menos, reduzindo a respetiva contribuição enquanto entidade empregadora para o 
SAMS Quadros. 

E porque entendemos que o SAMS Quadros é uma construção de natureza mutualista, de 
solidariedade inter-geracional, que se quer sustentável a muito longo prazo, não aceitamos, nem 
poderíamos aceitar, num contexto de alta inflação e por respeito aos nossos sócios no BNP Paribas, 
que o seu financiamento seja degradado. 

O SAMS Quadros não é, nem nunca foi, um seguro de saúde a baixo preço e de cobertura limitada. 



 

 
 

Este Sindicato, mesmo considerando a realidade demográfica da população bancária do BNP Paribas 
em Portugal, não pode aceitar propostas da entidade empregadora que possam sacrificar a saúde 
de todos os bancários e das suas famílias. 

Naturalmente, estamos disponíveis para negociar e para tentar acomodar parte das pretensões do 
BNP Paribas, mas não a qualquer preço. 

Entretanto, a todos bancários do BNP Securities Services que optaram desde já pelo SNQTB e pelo 
SAMS Quadros, desejamos as boas-vindas. 

Manteremos os nossos sócios informados quantos aos desenvolvimentos que se registarem. 

Lisboa, 4 de outubro de 2022 
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