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O valor da independência

DESTAQUES

Oitante e Altamira 
Integração dos trabalhadores do Banco Popular e Primestar 
Protocolo com Associação Portuguesa de Bancos 
Prémio de antiguidade BCP
AE com Banco Rothschild
Nova Clínica Lusíada Faro
SAMS Quadros com mais acordos e maior abrangência do Cartão Família 
Parceria com o Círculo do Entre-Ser
Programação de férias FSB 
Sugestão de férias em setembro INATEL  
Espaço Opinião - Paulo Gonçalves Marcos 

Vem aí a 2ª edição do Curso de Fotografia 

Cursos de verão em Inglaterra

SNQTB apoia famílias no regresso às aulas 



Caro(a) sócio(a), 

Se esta newsletter o encontrar na praia, tanto melhor: é sinal que está em pleno gozo de férias e nós bem sabemos como elas são 
essenciais na nossa atividade. Ainda assim, espreite as novidades que temos para si nesta edição. 
O SNQTB não parou nem vai parar este verão e continua a fechar parcerias com os melhores prestadores de cuidados de saúde, a 
manter uma posição firme no que se refere ao cálculo do prémio de antiguidade no BCP, a acautelar os interesses dos trabalhadores 
do Banco Popular, Primestar e Oitante e por aí fora. Já sabe que pode sempre contar connosco quando se trata de defender os nossos 
associados! 
Aos que já terminaram as férias ou nem sequer ainda as começaram, a nossa newsletter sugere um fim-de-semana num algarve 
diferente. 
Em setembro, regressamos com mais novidades. Até lá!

Tiago Teixeira
Diretor Nacional 
Pelouro Marketing

SNQTB newsletter  // agosto 2017

SNQTB reúne com administração da Altamira 
O processo de transição dos trabalhadores da 
Oitante afetos às unidades de negócio que serão 
adquiridas pela Altamira não irá resultar em 
alterações remuneratórias dos trabalhadores em 
causa, salvo quanto, em alguns casos específicos, 
aos designados fringe benefits (viatura ou cartões 
de combustível). A garantia foi dada numa reunião 
da direção do SNQTB com representantes da 
Altamira, com o objetivo de discutir os termos 
desta transição. O processo de transmissão dos 
contratos de trabalho produzirá efeitos a partir de 
setembro deste ano e durantes os primeiros
12 meses será aplicado o clausulado constante do 
Acordo de Empresa em vigor. De referir que a 
possibilidade de regresso à Oitante e adesão a 
RMA, em caso de inadaptação à Altamira, é 
salvaguardada durante o período de 24 meses e 
os trabalhadores poderão manter o SAMS 
QUADROS durante os primeiros 36 meses. O 
departamento jurídico do SNQTB está disponível 
para prestar esclarecimentos a todos os seus 
sócios.

Trabalhadores do Popular e Primestar integrados no Santander até 
dezembro
A administração do Santander Totta garantiu ao SNQTB que aplicará de forma 
igualitária a sua política de pessoal aos trabalhadores oriundos do Banco 
Popular, não havendo qualquer despedimento coletivo. Sobre os 
trabalhadores da Primestar, foi também assegurado ao SNQTB que os 
compromissos contratuais existentes irão manter-se nas condições atuais. A 
integração destes trabalhadores no Banco Santander Totta deverá acontecer 
até ao final deste ano, sendo que a formalização do negócio depende ainda 
das autorizações da Direção-Geral da Concorrência e do Banco Central 
Europeu. 

SNQTB e BCP não chegam a acordo sobre prémio de antiguidade 
Na sequência da queixa apresentada pelo SNQTB contra o BCP sobre o cálculo 
do prémio de antiguidade, foi realizada uma reunião de conciliação junto da 
Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), que não 
produziu efeitos. O SNQTB insiste que deve ser considerada toda a
antiguidade para efeito de pagamento do prémio, cumprindo e respeitando o 
espírito e a letra da cláusula aplicável. Por seu turno, o BCP manteve-se 
irredutível na sua posição contrária à do SNQTB. Neste âmbito, o SNQTB irá 
iniciar um processo formal de conciliação e subsequente mediação, previstas 
no Código de Trabalho, enquanto medidas de resolução de conflitos coletivos 
de trabalho, bem como intentar ações judiciais sobre este tema. 

Trabalhadores da APB vão ter acesso ao SAMS 
Quadros 
O SNQTB e a Associação Portuguesa de Bancos 
(APB) acabam de assinar um protocolo, que irá 
assegurar aos trabalhadores da associação e 
sócios do SNQTB o acesso aos benefícios do SAMS 
Quadros. O protocolo é extensível aos familiares 
destes trabalhadores, reformados ao serviço da 
APB e respetivos familiares, e consagra um 
benefício já existente, mas cuja formalização entre 
as duas instituições não fora até hoje devidamente 
concretizada. 

Fechada revisão de Acordo de Empresa com 
Banco Rothschild
O ciclo de negociações do SNQTB e do Banco 
Rothschild terminou com um acordo de revisão ao 
Acordo de Empresa vigente entre ambos. Entre 
outras matérias, este acordo consagra um plano 
complementar de pensões, de contribuição 
definida e direitos adquiridos, financiado através 
de contribuições do Banco e de contribuições 
facultativas dos trabalhadores, a atualização da 
idade de passagem à reforma, para 2017 de
66 anos e 3 meses e em 2018 de 66 aos e 4 meses, 
a atualização do regime de reconhecimento de 
direitos em caso de cessação do contrato de 
trabalho, inclusivamente com a consagração de 
possibilidade de antecipação da pensão em caso 
de desemprego de longa duração, e a atualização 
das categorias profissionais, organizando-as por 
grupos funcionais e atualização da tabela salarial, 
consagrando os valores atualmente vigentes. 



CURSO DE VERÃO EM INGLATERRA

A Bruton Senior School e a Burgess Hill School, em Inglaterra, receberam este ano dois grupos de filhos e netos de 
associados do SNQTB para frequentar os cursos de verão organizados pelo SNQTB e FSB. 

Dezenas de jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, tiveram oportunidade de usufruir de uma 
experiência diferente, que incluía além de aulas de inglês, muitas atividades de lazer e convívio com participantes 
de várias nacionalidades. 

CURSOS DE VERÃO EM INGLATERRA 

Sócios e colaboradores do SNQTB com 
condições especiais no Círculo do Entre-Ser 

Fundação Social Bancária promove programas 
de férias em todo o país   

Face ao sucesso da 1ª edição do Curso de Fotogra-
fia, o SNQTB e a FSB vão lançar uma nova edição a 
realizar em Lisboa e Porto, de setembro a dezem-
bro e de setembro a outubro, respetivamente. O 
objetivo desta formação, dividida em 10 módulos e 
desenhada para os associados do SNQTB, é 
apresentar aos participantes todos os segredos 
técnicos e práticos das câmaras fotográficas, que 
lhes permitam tirar o máximo partido da
fotografia. Todos os alunos devem usar máquina 
fotográfica tipo "DSLR" com capacidade de realizar 
ajustes manuais. No final do curso, poderão usar o 
estúdio durante 3 horas sem custos adicionais e 
com apoio técnico. As inscrições já estão a 
decorrer.

Vem aí a 2ª edição do Curso de Fotografia 
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Inglaterra

Associação filosófica e ética inspirada em Thich 
Nhat Hahn, o Círculo do Entre-Ser é o mais recente 
parceiro do SNQTB, que oferece agora aos seus 
sócios e colaboradores um desconto de 10% em 
todos os cursos e workshops. A associação, que se 
localiza em Lisboa, na Avenida Duque de Ávila, 95, 
assume como objetivo principal contribuir para a 
realização das melhores potencialidades do ser 
humano e para uma sociedade mais desperta e 
solidária nas relações entre os cidadãos. Retiros, 
concertos e cursos de meditação são algumas das 
atividades desenvolvidas pelo Círculo do Entre-Ser, 
cuja oferta formativa pode ser consultada através 
do site www.circuloentreser.org 

Aveiro, Braga, Covilhã, Coimbra, Lisboa e Funchal 
receberam e irão receber até setembro filhos e 
netos dos associados do SNQTB para participar 
nos programas de férias organizados pela 
Fundação Social Bancária. O objetivo é 
proporcionar às crianças e adolescentes a 
oportunidade de usufruir de umas férias animadas 
e plenas de atividades lúdicas e desportivas. Os 
programas em regime fechado incluem 
alojamento e todas as refeições diárias e os 
programas em regime aberto desenvolvem-se 
apenas em horário diurno e podem ou não incluir 
refeições. Os valores variam entre os 8, 10 e os 504 
euros e a idade varia entre os 3 e os 18 anos, 
consoante os programas. 

Martim Santos, 15 anos, foi um dos jovens que participou num dos cursos. «Foi ótimo e aprendi bastante. O meu 
aniversário dos 15 anos foi passado com novos amigos, num país desconhecido. Foi uma experiência inesquecível», afirma. O 
que mais gostou, conta Martim, foram «os novos amigos que fiz de diferentes nacionalidades e do bom inglês que aprendi». 

A mãe, Sandra Santos, assistente comercial no Banco Santander Totta, afirma o motivo pelo qual decidiu inscrever o 
filho neste curso. «Foi um investimento na sua formação e a forma de lhe proporcionar uma experiência enriquecedora, 
melhorando as suas competências na língua inglesa», conta a associada do SNQTB. «Embarcar no desconhecido foi um 
desafio muito grande do ponto de vista social para ele». 



ESPAÇO
SAMS Quadros com mais acordos e maior abrangência do Cartão Família 
O SAMS Quadros acaba de celebrar novos acordos com duas entidades de prestígio na área dos cuidados 
de saúde. Com mais de uma década de existência no mercado nacional, a Ecco-Salva está vocacionada para 
a assistência médica domiciliária, cobrindo a totalidade do território continental e ilhas, 24 horas por dia, 
365 dias por ano, e disponibiliza também o acesso a uma ampla rede convencionada de serviços de saúde 
com descontos imediatos. 

Gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Fafe, o Hospital de São José de Fafe assegura urgência básica 24 
horas, consultas externas nas especialidades de cirurgia geral, oftalmologia e ortopedia, cirurgias em 
regime de ambulatório das mesmas especialidades e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 

Além dos dois novos acordos, o SAMS Quadros oferece agora um Cartão Família com uma maior
abrangência no seu universo alvo, permitindo aos seus beneficiários usufruir de serviços de saúde junto de 
mais de 2.200 entidades protocoladas. 

LINHA ECCO-SALVA/SAMS QUADROS - 213 581 888
24 Horas / 365 Dias por Ano    Cobertura Geográfica 100%

Clínica Lusíadas Faro já abriu 

Localizada no centro da capital algarvia, a Clínica 
Lusíadas Faro acaba de abrir portas ao público.
A nova unidade do Grupo Lusíadas apoia-se no
corpo clínico do Hospital Lusíadas Faro e garante 
elevados padrões de qualidade na prestação dos 
cuidados de saúde. O SAMS Quadros acordou a 
extensão da sua convenção a esta unidade, que 
integra serviços clínicos em Consultas de
Especialidade e Meios Auxiliares de Diagnóstico e 
Tratamento, infraestruturas modernas, equipadas 
com tecnologia de última geração, bons acessos e 
facilidade de estacionamento. 

Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 1 
8000-151 Faro

Tel. 800 201 000 
Email: geral@lusiadas.pt
24h/365dias       - Gratuito

Aprenda a 
conhecer os 
benefícios e os 
riscos do sol

O Sol é indispensável à vida e tem uma ação 
muito positiva sobre o nosso bem-estar 
geral, saúde e humor. Todos gostamos de o 
aproveitar.

Com a chegada do verão, vêm os dias de 
praia, os piqueniques ao ar livre, os passeios 
nos parques e os cuidados com a exposição 
solar.
Sol: risco ou benefício?
O sol não é sempre igual?
Por que razão são as crianças mais 
vulneráveis ao sol?
A roupa funciona?
Óculos: sim ou não?
Crianças: que creme usar?

Leia o artigo completo csaudeboavista.com
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Bzzzz…
Bzzzz… 
picou!

O verão é tempo de calor, brincadeiras ao ar 
livre, piqueniques nos pinhais, janelas 
abertas e casas arejadas. Como não há bela 
sem senão, não há verão sem insetos, 
insetos sem picadas e picadas sem
borbulhas. E elas comicham, se comicham!

Apesar de a grande maioria dos mosquitos 
em Portugal não transmitir doenças graves, 
as suas picadas provocam reações 
inflamatórias, por vezes intensas e
incómodas, que irritam as crianças e
preocupam os pais. Com algumas medidas 
preventivas simples, é possível tornar o 
verão mais agradável para todos, evitando 
incómodos e doenças mais graves.

Leia o artigo completo csaudeboavista.com



2ª CORRIDA E CAMINHADA SAMS QUADROS
No dia 30 de setembro terá lugar a 2ª edição da Corrida e Caminhada SAMS QUADROS.

Convidamos todos os sócios a estarem presentes para um final de dia em família de uma maneira 
saudável e divertida! Aceite o desafio, pode optar pela corrida (10km) ou pela caminhada (4km).

As inscrições já estão
disponíveis em: http://xis-

tarca.pt/eventos/corri-
da-sams-quadros

30
setembro

TREINOS DE PREPARAÇÃO
NÃO FALTE!
TREINO MIS - 30 de agosto na Expo, zona da Igreja, 
TREINO SGF - 6 de setembro no Parque da Paz, Almada, 
TREINO FSB - 13 de setembro Cascais, 
TREINO SNQTB - 19 de setembro na Costa de Caparica,
TREINO SAMS QUADROS - 27 de setembro na Vela Latina. 

Todos os treinos tem início às 19h. 
Mais informações em: www.snqtb.pt

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

O valor da independência

Acompanhe-nos ainda em www.facebook.com/snqtb e fique a par de todas as novidades!
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SNQTB apoia famílias no regresso às aulas 

O período do regresso às aulas representa um elevado esforço financeiro para as famílias 
portuguesas e, por esse motivo, o SNQTB decidiu criar um mecanismo de apoio aos seus 
associados para minimizar o impacto no orçamento familiar. Trata-se de um empréstimo sem 
juros para a aquisição de livros, manuais e restante material escolar. O apoio aplica-se aos 
associados, aderentes do Fundo Complementar de Saúde, que tenham filhos que frequentem 
entre o 1º e o 12º ano de escolaridade. Até ao 9º ano, o valor do empréstimo é de 300€ e do
10º ao 12º ano é de 500€. Esses valores podem ser liquidados até 10 meses (até 500€ em
6 meses e acima desse valor em 10 meses). O prazo de candidatura a este empréstimo decorre 
até 8 de setembro. 
Além deste empréstimo, o SNQTB, através da Fundação Social Bancária, irá ainda apoiar as 
famílias de sócios em situações de maior dificuldade financeira, disponibilizando uma verba 
específica para o efeito. 

Parta à descoberta de um Algarve diferente Situado no Sotavento Algarvio e eleito uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, o Parque Natural da 
Ria Formosa merece uma visita atenta pelo seu indiscutível valor ecológico, científico, económico e social 
e também pela beleza da sua paisagem. E porque não descobri-lo fora da época de mais procura de um 
dos principais destinos turísticos portugueses? A Fundação Inatel propõe um programa de 6 a 8 de 
outubro, que inclui 2 noites de alojamento com pequeno-almoço na INATEL Albufeira Praia Hotel, 1 jantar 
sem bebidas e duas visitas com guia ao Parque Natural da Ria Formosa e Paisagem Protegida Local da 
Fonte Benémola. Os associados do SNQTB, ao abrigo do acordo das duas entidades, usufruem de 
condições especiais. 

Presidente da Direção do
SNQTB e do Conselho Diretivo 
do SAMS Quadros.

Paulo Gonçalves Marcos

Na reforma ou no ativo. Solidários, sempre!

Novembro de 2016. Um grande banco enceta um processo de renegociação do Acordo de Empresa (AE). Pela primeira vez, 
os Reformados não teriam as suas tabelas pecuniárias atualizadas. Apenas os bancários no Ativo. A ser aceite, um precedente 
perigoso, acabando com o mecanismo de solidariedade e de mutualização de riscos que está na génese dos sindicatos 
bancários e dos SAMS. Um outro sindicato (mais pequeno, mais antigo e com caducos mecanismos de afinidade partidária) 
com uma enorme proporção de reformados,  não encontra solidariedade dos outros sindicatos de sua Federação. Abandona 
a sua mesa negocial. Pede-nos ajuda. Juntos, conseguimos que os reformados daquele banco tivessem também atualização 
pecuniária.
 
Junho de 2017. Petição em favor dos trabalhadores do Novo Banco, que tendo comercializado papel comercial do GES, sem 
qualquer dolo, estavam a ser massacrados com ações cíveis e criminais dos alegados “lesados do papel comercial”. Um 
abaixo assinado que conseguiu proteger todos os trabalhadores que sem dolo comercializaram os ditos produtos. Milhares 
e milhares de portugueses disseram ao primeiro-ministro que os inocentes não podem ser perseguidos.
 
Junho de 2017. Tragédia de Pedrogão. O SNQTB e a Fundação Social Bancária lançam uma campanha de solidariedade para 
com as vítimas. Uma das maiores iniciativas. Em todo o país. 
 
Em comum a todas estas iniciativas: nenhum dirigente do SNQTB beneficiou com alguma destas. A esmagadora maioria dos 
beneficiados não eram sócios do SNQTB. Solidariedade abrangente. Inclusiva. Não sectária. 
 
SNQTB - Maiores. Melhores. Mais solidários.
Um sindicato de valores.

Espaço 
Opinião


