
 

 

Estimado sócio, 

Atento à actual realidade económica do país e às crescentes dificuldades das 

famílias, o SNQTB definiu como uma das suas prioridades a intervenção 

social ao nível do apoio à primeira infância, nomeadamente através da 

concessão de alternativas de qualidade às famílias que necessitem de 

recorrer a instituições para assegurar a guarda e cuidado das crianças na 

fase pré-escolar. 

Foi precisamente neste contexto que foi tomada a decisão de instituir a 

Fundação Social Bancária, instituição particular sem fins lucrativos, de 

âmbito nacional, que desenvolverá actividades no âmbito da política social, 

designadamente ao nível da segurança social, solidariedade e protecção de 

situações sociais desfavorecidas dos sócios e familiares. 

Prosseguindo este propósito, a primeira iniciativa da Fundação Social 

Bancária é a de promover uma rede de estabelecimentos com valências de 

creche e/ou jardim infantil, de âmbito nacional, sendo que se pretende que 

coexistam, a par de unidades de referência, em Lisboa e no Porto, 

implementadas e geridas directamente pela Fundação, um conjunto alargado 

de outras entidades privadas, de reconhecida qualidade, devidamente 

seleccionadas e protocoladas. 

Os destinatários serão obviamente os filhos e netos dos nossos sócios, bem 

como os filhos e netos dos sócios dos demais sindicatos afectos à 

Confederação Sindical USI - União dos Sindicatos Independentes, na 

sequência natural da colaboração, cada vez mais abrangente, que a União 

dos Sindicatos promove entre todos. 

A Fundação disponibilizará, regularmente, informação sobre as unidades de 

que dispõe, quer as em exploração directa quer as protocoladas, 

directamente através dos seus próprios meios e sobretudo através dos 

sistemas de informação dos vários sindicatos. 

Os critérios de selecção dos estabelecimentos que vão integrar a rede de 

entidades protocoladas foram aferidos tendo sempre presente a necessidade 

de garantir os mais elevados níveis de segurança, conforto e 

acompanhamento essenciais a esta importante fase de desenvolvimento das 

crianças.  

A preocupação essencial, nesta fase do processo, foi criar uma rede de 

prestadores homogéneos ao nível da qualidade dos serviços e instalações, 



 

não valorizando significativamente as diferenças ao nível das condições 

económicas associadas, já que existem inúmeros factores que podem 

influenciar negativa ou positivamente estes aspectos (o tipo de serviços que 

estão incluídos, os horários praticados, o tipo de actividades incluídas, etc). 

Os sócios interessados deverão contactar os estabelecimentos e analisar 

qual o que reunirá o conjunto de aspectos que melhor permite o 

ajustamento da relação qualidade/preço às suas próprias 

expectativas/necessidades. 

É nosso desejo que este primeiro passo possa significar o início de um longo 

percurso.  

Gostaríamos que este projecto fosse tão participativo quanto possível, 

recolhendo as críticas e sugestões que nos queiram fazer chegar, bem como 

a indicação de novas instituições que gostariam que fossem incluídas na 

nossa rede de entidades. 

Estamos ao dispor de todos os que nos queiram contactar. 

 

Lisboa, Janeiro de 2012 

 Fundação Social Bancária 
  
  
     A Comissão Instaladora 

 

 

Contactos:  
  
Ana Paula Amaral – ana.amaral@snqtb.pt  
  
Maria Rosa Marques – maria.marques@snqtb.pt  
  
Luisa Costa – luisa.costa@snqtb.pt  
  
Telefone: 21 358 18 00  
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