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Comunicado SNQTB/SIB n.º 21 • 16 de maio de 2022 
 
 

FUSÃO DA MONTEPIO VALOR NA MONTEPIO GESTÃO DE 
ATIVOS SNQTB E SIB PEDEM REUNIÃO AO PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA MONTEPIO GERAL 
 
O SNQTB e SIB foram notificados, por carta datada de 10 de maio de 2022 e para os efeitos do 
art. 286.º do Código de Trabalho, quanto ao projeto de fusão por incorporação da Montepio Valor 
na Montepio Gestão de Ativos. 

Nessa comunicação é expressamente mencionado que, por um lado, a Montepio Gestão de Ativos 
assumirá a posição de empregador nos contratos de trabalho dos trabalhadores do Montepio Valor, 
e, por outro, que não está prevista a aplicação de quaisquer medidas aos trabalhadores (por 
exemplo reformas antecipadas ou rescisões de contrato) assim se confirmando a manutenção dos 
contratos de trabalho. 

Igualmente foi comunicado que, nos termos da lei, se manterá a aplicação do ACT do Montepio 
Geral (outorgado pela Montepio Valor) até ao termo do respetivo prazo de vigência ou no mínimo 
durante 12 meses a contar da transmissão dos contratos, sendo ainda declarado que é intenção da 
Montepio Gestão de Ativos iniciar negociações com estes Sindicatos para a celebração do nova 
Convenção de Acordo Coletivo. 

Nesta conformidade, tendo em consideração que a Associação Mutualista Montepio Geral é 
acionista das duas entidades, o SNQTB e o SIB solicitaram na passada sexta-feira uma audiência 
ao Presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista, de modo a obter 
informação adicional sobre esta situação. 

Como sempre estes Sindicatos estão inteiramente disponíveis para informar e aconselhar os seus 
associados. 

Da evolução deste processo daremos a devida informação. 

 
Lisboa, 16 de maio de 2022. 
 
As Direções dos Sindicatos 

 


