
Comunicado n.º 1/2012 
 

BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS, S.A. 
 

Reunião com a Administração: 

Proposta de Acordo de Empresa do BPN 
 
 
Realizou-se no dia 6 de Janeiro p.p., na sede do Banco Português de Negócios, mais 

uma reunião entre o SNQTB e o SIB (representados pela FSIB – Federação dos 

Sindicatos Independentes da Banca) e a Administração do BPN, por solicitação desta 

Instituição.  

 

Note-se que no passado dia 20 de Dezembro realizou-se uma reunião, mas da qual  

nada se adiantou relativamente àquela ocorrida em 30 de Novembro de 2011, a não 

ser a confirmação da assinatura do acordo-quadro para a aquisição do BPN pelo BIC. 

Ora, da reunião realizada no passado dia 6 de Janeiro resultou, 

essencialmente, o seguinte: 

 

 Apresentação pelo BPN de uma proposta de celebração de acordo de 

empresa 

 

Essa proposta de Acordo de Empresa corresponde ao Acordo de Empresa 

actualmente vigente relativamente ao BIC. 

 

A apresentação desta proposta decorre do facto de, no âmbito do citado 

acordo-quadro, o BIC considerar imprescindível que seja aceite 

genericamente, pelos trabalhadores do BPN, a aplicação do Acordo de 

Empresa do BIC. 

 

Salientamos que a proposta ora apresentada pelo BPN não implica 

que o ACT do Sector Bancário deixe de estar em vigor, sendo que 

apenas com a celebração de um novo Acordo de Empresa ocorrerá a 

revogação daquele.  

 
Assim, estes Sindicatos vão analisar rigorosa e detalhadamente o documento 

apresentado e decidir qual a resposta a dar à proposta do BPN, sendo que 

dessa análise daremos a pertinente informação aos nossos sócios. 



 

 Processo de selecção de trabalhadores pelo BIC 
 

A Administração do BPN informou que se encontra a decorrer este processo 

(relativo aos trabalhadores dos serviços centrais e dirigentes da rede 

comercial) estando o BIC a recolher informações sobre o currículo desses 

trabalhadores.   

 
 Transferência de trabalhadores para a Parvalorem 

 
Relativamente aos trabalhadores do BPN que, numa 1.ª fase, transitarão para 

a Parvalorem, sendo depois objecto de eventual selecção por parte do BIC, a 

Administração do BPN informou que será mantido o ACT do Sector Bancário 

durante um ano. 

 
Foi ainda informado que o estudo jurídico relativo a esta transferência ainda 

não se encontra concluído, contando a Administração do BPN apresentá-lo 

brevemente. 

 
 Fundo de Pensões do BPN 

 
Foi informado que, ainda durante o corrente mês, será conhecido o projecto 

de diploma legal que regulará a transferência do Fundo de Pensões do BPN 

para a Segurança Social, sendo então dado o devido conhecimento aos 

Sindicatos. 

 

Perante os desenvolvimentos deste processo e face às 

“notícias”/”informações” que vão surgindo sobre o BPN, aconselhamos os 

nossos sócios a confirmarem-nas junto do SNQTB, dado muitas delas 

serem incorrectas, causando tão natural, quanto indesejável, ansiedade.  

 

Este Sindicato continuará a acompanhar e a intervir no desenvolvimento deste 

processo, do que daremos conhecimento aos nossos sócios sempre que se mostre 

necessário. 

 

Lisboa, 9 de Janeiro de 2012 

A DIRECÇÃO 


