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Comunicado n.º 24/2018 

 

RESCISÕES POR MUTUO ACORDO (RMA) 

DECISÃO LIVRE E INFORMADA, SEMPRE! 

 

Como é sabido, nos últimos anos, têm vindo a vulgarizar-se no setor bancário, os processos de 
Rescisão por Mútuo Acordo (vulgarmente designados por RMA) que abrangeram milhares de 

bancários. 
 

Nessa medida, tendo em consideração o processo de RMA a decorrer na Caixa Geral de Depósitos 

e o que, em breve, ocorrerá no Novo Banco, relembramos os principais conselhos a observar 
pelos nossos sócios nesses processos:  

 
A RMA deve ser de adesão voluntária, não discriminatória, sem represálias (ou ameaça delas) ou 

assédio moral, ficando a decisão final inteiramente dependente da vontade de cada trabalhador. 
Dizer não é opção! 

 

Recordamos que o SNQTB fez lóbi legislativo para que o assédio moral fosse criminalizado, 
objetivo que foi atingido, tratando-se de um importante progresso civilizacional. Assédio moral é 

crime, não pode ocorrer em momento algum, particularmente no caso das RMA, realidade a que 
o SNQTB estará sempre vigilante e interventivo.  

 

É ainda fundamental o exercício do direito a reflexão e à informação. A livre opção do trabalhador 
exige um período de reflexão e a possibilidade de obter informação sobre a proposta que lhe 

tenha sido apresentada. Os nossos sócios devem sempre aconselhar-se junto do SNQTB. 
 

Em suma, a recomendação do SNQTB em caso de RMA é clara:  

• Decisão voluntária, livre e informada;  
• Isenta de pressão e assédio moral: a ocorrer deve ser denunciado;  

• A aceitação da RMA deve ter sempre em conta a prévia existência um plano de carreira 
profissional ou de vida familiar alternativo; 

 
O SNQTB continuará a intervir, de forma assertiva e atenta, quanto aos processos de RMA no 

setor bancário. Como sempre, estaremos inteiramente disponíveis para apoiar e aconselhar os 

nossos associados. 
 

Lisboa, 13 de março de 2018 
 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Próximos, Acessíveis e Liderantes 
 
 

www.facebook.com/snqtb 

www.snqtb.pt 

 

  

ANTÓNIO BORGES AMARAL PAULO GONÇALVES MARCOS 

Vice Presidente Comissão Executiva Presidente Comissão Executiva 

 

http://www.facebook.com/snqtb
http://www.facebook.com/snqtb
http://www.snqtb.pt/

