ALGUMAS NOTAS AOS SÓCIOS
Caro(a) sócio(a),
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) é o mais representativo sindicato dos bancários no ativo
e fruto disso mesmo tem uma noção muito clara das suas responsabilidades.
Com o sentido de missão que é nosso timbre, com o empenho inexcedível das suas equipas e dos seus funcionários,
importa frisar, o SNQTB mantém, para além de um papel liderante na salvaguarda das condições de trabalho dos
bancários num contexto de pandemia, a missão de administrar o dia a dia do SAMS Quadros, tarefa absolutamente crucial
para todos os nossos sócios e beneﬁciários.
Decorrente da implementação do nosso Plano de Contingência, cumpre-nos alertar que, nas próximas semanas, fruto das
circunstâncias difíceis que vivemos e que são conhecidas, poderão existir limitações ao cumprimento dos tempos de
resposta habituais e aos padrões elevados de qualidade que todos associamos ao SAMS Quadros.
Nessa medida, apelamos à compreensão de todos os sócios e beneﬁciários para um eventual acréscimo de tempo no
tratamento dos Reembolsos e na emissão de Termos de Responsabilidade.
Ainda no que concerne ao processo de emissão de Termos, e para além de serem salvaguardados tempos de pedido de
emissão mais dilatados face ao habitual, na medida do razoável apelamos aos sócios e beneﬁciários para que não
solicitem Termos de Responsabilidade para datas em que, fruto do Estado de emergência, os atos médicos em causa
manifestamente não se vão realizar.
Por último, reforçamos o pedido aos sócios e beneﬁciários para que contactem os nossos serviços por meios à distância,
e para que utilizem preferencialmente o Portal do Sócio para o envio de despesas.
Através dos seus órgãos sociais, dos seus serviços centrais, das suas delegações, das suas comissões sindicais, e de
outros canais, o SNQTB continua a manter contacto diário e permanente com os seus sócios e com os bancários em geral.
Não hesite em comunicar por email ou telefone com a sua delegação ou com a sua comissão sindical. Como sempre, o
SNQTB está e estará ao seu lado.
Todos juntos, a trabalhar por Portugal.
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