
 

 

 

Comunicado SNQTB n.º 7/2021 

 

 

  

BANCO SANTANDER 

PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 

RMA E REFORMAS ANTECIPADAS 

 

O SNQTB continua a acompanhar o processo de restruturação em curso no Banco Santander. 

 

Nesse âmbito, o Sindicato tomou conhecimento das medidas que o Banco Santander anunciou 

internamente nesta data, designadamente quanto à possibilidade de adesão voluntária de 

trabalhadores (nas condições definidas) quanto a propostas de rescisão por mútuo acordo (RMA) 

e/ou de reforma antecipada. 

 

O SNQTB saúda o facto de o Banco Santander estar a acomodar as pretensões dos Sindicatos, no 

sentido de ser implementado um processo de adesão voluntária dos trabalhadores. 

 

Não obstante, relembramos os conselhos e recomendações que, desde sempre, temos transmitido 

aos nossos associados: 

 

• Tratando-se de propostas, o trabalhador não é obrigado a aceitar; 

 

• Cada proposta deve ser analisada tendo em consideração as circunstâncias profissionais, 

pessoais e até familiares de cada trabalhador. No caso de opção de saída do Banco o 

trabalhador deve ter um “plano B” bem estruturado e fundamentado; 

 

• É imprescindível que a decisão seja livre e ponderada, com base em toda informação 

relevante e disponível; 

 

• Caso sejam contactados pelo Banco, os trabalhadores devem sempre recorrer ao 

seu Sindicato, quer diretamente, quer por via das respetivas comissões sindicais; 

 

• Os trabalhadores não devem tomar qualquer decisão ou assinar documentos, sem que 

obtenham informação e aconselhamento junto do Sindicato e do Departamento Jurídico; 

 

• A aceitação de uma RMA ou reforma antecipada tem efeitos imediatos e futuros, 

que devem ser devidamente conhecidos e avaliados pelos trabalhadores; 

 

• Após a realização da primeira reunião contactem a comissão sindical do SNQTB 

no Banco Santander, para o devido acompanhamento; 

 

• Que na segunda reunião estejam acompanhados, por via dos meios tecnológicos 

adequados, por advogados(as) do Departamento Jurídico e de Contencioso 

Laboral do SNQTB (djucl@snqtb.pt). 



 

 

 

 

Este Sindicato bate-se pelo conhecimento atempado dos processos de reestruturação das 

Instituições, de forma a poder contribuir para a solidez de longo prazo dos Bancos e para a 

estabilidade dos postos de trabalho.  

 

Não somos, nem seremos, agentes passivos ou facilitadores de processos de reestruturação, mais 

ou menos explícitos, sendo fundamental que os representantes dos trabalhadores possam 

participar, a bem da paz social nas Instituições. 

 

O SNQTB continua inteiramente disponível para continuar a apoiar os nossos sócios e prestar toda 

a informação que nos seja solicitada. 

 

Lisboa, 5 de março de 2021. 

 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Rumo Certo, Confiança no Futuro. 
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