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Caro (a) sócio(a),
Bem-vindo à primeira edição de 2018 da sua newsletter. Neste início de ano, convido-o a descobrir o plano de atividades que o SNQTB
está a preparar para si. Começámos em Santarém, que inaugurou a sua delegação no passado mês de outubro mas que demonstra já
grande sintonia com os seus sócios. Este mês começou com uma sessão de meditação, passou pelo padel e acabou com uma aula de
empreendedorismo. Fique atento às novidades que podem surgir numa delegação junto de si.

Tiago Teixeira
Diretor Nacional
Pelouro Marketing

Nota de destaque para a União de Sindicatos Independentes (USI), que conseguiu um acordo verdadeiramente histórico na
Madeira - a Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) desta Região Autónoma chegou a acordo sobre o valor do Salário
Mínimo Regional (SMR) a vigorar em 2018, após negociações lideradas pela USI em representação dos trabalhadores. O valor
ﬁxou-se nos 592 euros. Uma vitória para os trabalhadores madeirenses!
Por último, estivemos à conversa com Alberto Rocha, o novo coordenador da nossa delegação de Braga, a quem Luís Assunção, sócio
número 1 do Santander em Portugal, vai passar o testemunho, numa transição que trará, com certeza, grandes novidades a todos os
sócios da região.
Boas leituras!

SNQTB vê com naturalidade a entrada da Santa Casa no Montepio

O presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos, vê com naturalidade a entrada da Santa Casa no capital do Montepio, admitindo
ao jornal i que esta aposta “nada tem que ver com a situação económico-ﬁnanceira do banco, que cumpre todos os rácios e matérias
regulamentares, mas somente com um reforço estratégico da Associação Mutualista e com o fertilizar de projetos de cariz mais cooperativo e
social”.
Ainda que admita que se pode discutir se o preço da eventual entrada no capital - que deverá rondar os 200 milhões de euros para
10% da instituição ﬁnanceira - é razoável. O presidente lembra ainda que os bancos de cariz mutualista podem apostar em áreas
onde outros se sentem ou sentiram mais desconfortáveis.
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O SNQTB dirigiu uma carta a todos os sindicatos do setor reﬂetindo aquilo que considera dever ser a atuação dos
mesmos no âmbito da negociação coletiva que visa a atualização salarial no setor bancário para o ano de 2018.
Assim, o SNQTB sugere a todos os outros uma conjugação de esforços que possibilite, não obstante as diferenças
existentes e as particularidades de cada um, apresentarem-se a uma mesa negocial única que permita reforçar a
posição dos sindicatos e os seus propósitos, junto das Instituições de Crédito, na defesa dos direitos e interesses dos
seus associados. A Direção do SNQTB, que luta por uma atuação sindical transparente, entende que este é um passo
fundamental para a aﬁrmação de uma negociação coletiva que se pretende mais forte, construtiva e responsável.

O valor da independência
SGF fecha 2017 com um aumento de 10% do volume dos ativos sob gestão
A SGF - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, registou um aumento do
volume de ativos sob gestão de cerca de 10%, tendo superado o crescimento
no mercado de fundos de pensões.
Em destaque estão as rendibilidades de alguns produtos que permitiram à
SGF posicionar-se nos primeiros lugares, e até mesmo liderar, alguns
rankings da APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento,
Pensões e Patrimónios, em 2017.
O crescimento deve-se sobretudo a um ano que ﬁca marcado pelo
desenvolvimento de uma nova dinâmica que se traduziu no lançamento de
uma nova assinatura: “O Valor da Independência”.
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SNQTB estende o subsídio de natalidade por mais 6 meses
O SNQTB tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas que visam
apoiar os seus associados em todos os momentos da sua vida. Se, por um
lado, há uma necessidade generalizada de contrariar a diminuição da taxa
de natalidade, por outro lado, o SNQTB assume o compromisso de
promover a melhoria das condições de vida dos seus sócios, particularmente
dos recém-pais, apoiando-os nos primeiros meses de vida dos seus bebés. A
nova medida do SNQTB prolonga o subsídio por mais 6 meses, face aos
atuais 12 meses – os mais pequenos passam a ter 53 euros de auxílio à
natalidade durante 18 meses. A medida abrange todas as crianças nascidas
em 2017, que vêem o seu apoio prolongado por mais meio ano.

Entrevista a Alberto Rocha
Coordenador SNQTB Braga

Porque aceitou tornar-se o coordenador desta delegação? O que o
motiva?
Tendo eu em grande parte dos meus últimos anos de vida proﬁssional
desempenhado funções de acompanhamento comercial na região do Minho,
foi com bastante agrado que vi o desaﬁo lançado pelo SNQTB de coordenar a
delegação de Braga, que acompanha uma região onde a banca mantêm grande
dinamismo e presença, com colaboradores relativamente jovens e atentos às
novas realidades do sector bancário.
Motiva-me acreditar que em qualquer projeto como este, que envolve
acompanhamento aos sócios e melhoria dos serviços postos ao dispor dos
mesmos (quer no sector dos acordos de saúde, quer nos protocolos), a
proximidade com presença regular nos balcões e serviços locais vai permitir
aumentar o feedback direto junto dos mesmos, que resultarão em sugestões
que permitirão melhorar a ação do SNQTB em geral e do SAMS Quadros em
particular.

O que podem encontrar os associados do SNQTB na nova coordenação
da delegação de Braga?

À disponibilidade que sempre existiu, quer por parte dos anteriores
coordenadores, quer por parte dos bolaboradores da delegação, quero
acrescentar uma maior presença no terreno junto dos sócios.

Tal presença permitirá termos a curto prazo
uma melhor dispersão geográﬁca dos
acordos de saúde, evitando deslocações dos
sócios ou a sua antecipação de despesas,
assim como um aumento dos protocolos
comerciais que se traduzem em vantagens
diretas para os sócios.
A disponibilização dos serviços jurídicos do SNQTB, sob marcação prévia, e a
realização de eventos na delegação são mais exemplos da maior proximidade
aos sócios na região.
Também existe ambição em gerar motivos de interesse para que muitos dos
sócios que nos contactem também se desloquem à nossa delegação.

Quais os projetos a longo prazo para esta delegação?

Que os sócios olhem para a delegação de Braga como uma sua segunda casa,
quer pelo serviço e qualidade de atendimento aí prestados, quer por eventos
polarizadores da sua atenção. Sem desprimor por outros canais de
atendimento postos ao dispor pelo SNQTB, pretendemos que os sócios do
Minho centralizem todas as suas questões nesta delegação.
Vão ter que contar connosco!

Iniciativa Wage Union em Portugal

A aproximação do nível de vida entre as diferentes populações, em regime de livre comércio e circulação de bens, pessoas e capitais, está na base da construção da
União Europeia original. No entanto, quase duas décadas depois da adesão à União Europeia a convergência com os níveis de vida dos países do Centro e do Norte da
Europa não se veriﬁcou. O desenvolvimento e o fortalecimento da Europa, enquanto projeto político, estão condenados se não se aproximarem os salários e os níveis
de vida ao longo dos diversos países. Um equilíbrio entre salários é vital para que o espaço europeu tenha futuro.
O Wage Union é um grupo de académicos e sindicalistas independentes de sete países do Leste da Europa, a que se junta o SNQTB, único representante português,
que pretende debater este tema ao longo da Europa. Após uma conferência no Parlamento Europeu, a Conferência Wage Union vai ser
replicada em várias cidades europeias, nomeadamente no Funchal e em Lisboa, em abril de 2018. O objetivo é recolher em toda a União Europeia, um milhão de
assinaturas até meados de maio de 2018, para que a assimetria de salários seja objeto de discussão oﬁcial no Parlamento Europeu.

VOZ DOS SÓCIOS
Bancário há sensivelmente 18 anos, e associado do SNQTB há mais de 13, aderi a este
sindicato motivado pela abordagem efetuada pela Delegação de Braga, em que me foram apresentadas várias vantagens,
como a forma de abordagem do potencial associado (não era apenas um número), uma nova realidade de reduzidas ou
mesmo inexistentes restrições de prestadores de serviços de saúde (a que não estava habituado), o valor das próprias
comparticipações, a complementaridade a outros sub-sistemas (situação que ainda hoje não é generalizada a outros
sindicatos), e por ﬁm, e não menos importante, o feedback muito positivo daqueles que já o integravam.
Desde então as necessidades foram sempre aumentando, por um lado pela idade, e por outro pelo crescimento do próprio agregado familiar,
sendo que os motivos que me levaram à mudança se reforçaram pela própria experiência, onde a simpatia e disponibilidade da Delegação de
Braga se evidenciou, e outros motivos surgiram, como a forte evolução na forma de comunicação com o associado, onde o portal ganhou
importância pela rapidez, ﬂexibilidade e eﬁcácia com que passamos a caracterizá-lo.
Enquanto associado, a minha expectativa de evolução SNQTB passa especialmente por duas áreas. Por um lado, a continuidade na melhoria
das delegações e suas equipas, cujo papel nos últimos anos vai muito além da gestão processual de atos médicos, assumindo uma
importância cada vez mais relevante no acompanhamento dos seus associados nos processos de redução de postos de trabalho a que
estão sujeitos, que são transversais a toda a Banca em Portugal, e em que a capacidade dos colaboradores na gestão desses mesmos
processos é sempre diferenciada. A segunda área onde acredito ser importante continuar a investir, será no desenvolvimento contínuo
de novas formas de comunicação com os sócios, onde os desaﬁos são permanentes, mas onde o retorno da ﬁdelização são uma
realidade para ambas as partes. O lançamento de uma APP que integre a informação já disponibilizada no portal será um passo
importante... Ficando aqui esse mesmo desaﬁo!
Sérgio Pereira Morais Gerente do Balcão do Banco BPI em Guimarães Centro
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ESPAÇO

Novo acordo com o Hospital de Loulé e Santa Casa da Misericórdia de Lousada

O SAMS Quadros fechou dois novos protocolos, com o Hospital de Loulé e com a Santa Casa da Misericórdia de Lousada, novas mais-valias para todos os seus
associados.
Relativamente ao Hospital de Loulé, o SNQTB chegou a acordo não só quanto à extensão do acordo a novas valências e corpo clínico, como também acordou,
em regime de preço fechado, mais de 70 eventos cirúrgicos e de meios complementares de diagnóstico.
Já no acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lousada, celebrado na vertente hospitalar, destaca-se o serviço de urgência, mais de 20 especialidades
médicas em consulta, um moderno bloco operatório apetrechado e preparado para intervenções em todas as valências médicas e uma moderna unidade de
imagiologia, disponibilizando RX, ecograﬁas, TAC’s e ressonâncias magnéticas.
Neste processo, o SAMS Quadros negociou mais de 60 eventos em regime de preço fechado, tendo mais uma vez presente a preocupação simultânea de
qualidade na resposta clínica e previsibilidade de custos para os seus associados.

IFAP e acesso ao SAMS Quadros

O SNQTB reuniu, no ﬁnal do ano passado, com o ministro da Agricultura, de forma a discutir a cessação da
assistência do SAMS Quadros ao sócios reformados e pensionistas do Instituto do Financiamento da
Agricultura e Pescas (IFAP).
O Sindicato expôs os seus argumentos, sublinhando o estatuto especíﬁco dos trabalhadores do IFAP ao longo do tempo, o regime laboral que lhes foi aplicado
durante a maior parte das suas carreiras e, em consequência, o regime de assistência médica de que sempre beneﬁciaram que decorre daquele instrumento
de regulamentação coletiva. Assim, foi salientada e realçada a importância de que se reveste a manutenção do SAMS Quadros para os nossos sócios.
O Ministério não se mostrou, porém, recetivo a reverter o regime, alegando, por um lado, que a medida cuja revogação o Sindicato pretende, constituiu,
à data, um benefício concedido aos trabalhadores do IFAP sem paralelo no setor público e, por outro lado, argumentando que o que se pretende com a reforma
da administração é a uniformização de todo o setor empresarial do Estado quanto a direitos, regalias ou deveres. O SNQTB continuará a defender o estatuto
jurídico-laboral, dos trabalhadores, reformados e pensionistas do IFAP.

Proteja-se da gripe!
Em pleno pico do inverno, é importante reconhecer os primeiros sintomas da gripe - início súbito de mal-estar, febre alta, dores musculares e articulares,
dores de cabeça e tosse seca - e saber como se proteger.
Caso reconheça estes sintomas, não se deve agasalhar demasiado e deve optar por ﬁcar em casa, veriﬁcando a temperatura corporal ao longo do dia. Se
tiver febre pode tomar paracetamol (mesmo as crianças) e usar soro ﬁsiológico para a obstrução nasal. Não deve tomar antibióticos sem recomendação
médica, uma vez que não atuam nas infecções virais, não melhoram os sintomas nem aceleram a cura. Deve beber muitos líquidos: água e sumos de fruta.
O SAMS Quadros tem um acordo com a ECCO-SALVA, líder na Assistência Médica Domiciliária, um serviço ideal para este tipo de circunstâncias,
com consultas por apenas 3 euros.
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Oferta aos sócios: Aluguer de apartamentos SNQTB

A pensar nos seus sócios, nos seus momentos de descanso e de férias, o SNQTB preparou uma oferta sem precedentes, ao permitir a possibilidade de aluguer de
apartamentos no Algarve por um preço muito reduzido. Uma novidade que abre da melhor maneira o ano de 2018.
São quatro os fantásticos apartamentos disponíveis para todos os sócios do SNQTB - com a situação contributiva regularizada - e seus descendentes diretos. Sendo o
Algarve o destino de excelência dos portugueses, seja para uma escapadela de ﬁm de semana ou para as férias de verão, o SNQTB escolheu três deslumbrantes
localidades algarvias para momentos de diversão e relaxe: Monte Gordo, Albufeira e Manta Rota.
A Quinta Pedra dos Bicos, em Albufeira, e o Praia da Lota Resort, em Manta Rota, têm ao dispor, cada um deles, um apartamento T1 para 4 pessoas. O edifício Veleiro,
em Monte Gordo, dobra a oferta, com 2 apartamentos T1 para 4 pessoas cada um.
Disponíveis durante todo o ano, os apartamentos têm um valor de aluguer entre os 9€ por noite, em época low cost, e os 89€ em plena época alta, nos meses julho e
agosto.
As reservas poderão ser efetuadas de acordo com as épocas pré-deﬁnidas: low cost, baixa, média e alta. Serão aceites reservas por qualquer período de utilização, desde
que haja disponibilidade para tal, nos períodos de época baixa e média. No período que decorre entre 15 de junho e 15 de setembro, as reservas têm de ser feitas pelo
período único de 7 noites consecutivas. Entre 29 de dezembro a 1 de janeiro só se aceitam reservas que contemplem os 4 dias.

QUINTA PEDRA DOS BICOS
ALBUFEIRA

Disponibilidade: 1 apartamento T1 para 4 pessoas (4 adultos
ou 2 adultos e 2 crianças)
Praia: Oura
Categoria: 4 chaves
Localização: Urbanização Quinta Pedra dos Bicos, Santa Eulália,
8200-381 Albufeira

VELEIRO
MONTE GORDO

Disponibilidade: 2 apartamentos T1 para 4 pessoas (4 adultos
ou 2 adultos e 2 crianças)
Praia: Monte Gordo
Categoria: 2 chaves
Localização: Alameda da Índia - 8900-470 Monte Gordo

PRAIA DA LOTA RESORT
MANTA ROTA

Disponibilidade: 1 apartamento T1 para 4 pessoas (4 adultos ou
2 adultos e 2 crianças)
Praia: Praia da Lota (Manta Rota)
Categoria: 3 estrelas
Localização: Urbanização Praia Da Lota, 8901-907 Manta Rota

As inscrições começaram às 0h00 do dia 30 de janeiro, através da caixa de e-mail: apartamentos@snqtb.pt. Sendo as reservas efetuadas por ordem de chegada dos
pedidos. Saiba mais sobre estas ofertas no nosso website em www.snqtb.pt .

Acompanhe-nos ainda em www.facebook.com/snqtb e ﬁque a par de todas as novidades!

Natal com os sócios de Coimbra
O SNQTB celebrou o Natal com os associados de
Coimbra no início deste mês, com uma divertida
sessão de cinema para toda a família, que assinalou o
dia de reis. “É sempre uma grande festa quando
juntamos a família SNQTB para celebrar uma época tão
querida como o Natal. Para nós, enquanto sindicato, é
enorme prazer conseguir proporcionar estes momentos de
felicidade aos nossos sócios e às suas famílias”, aﬁrma
Paulo Gonçalves Marcos, Presidente do SNQTB.
Esta celebração marca o início de um ano que
promete ser recheado de atividades para toda a
família, de norte a sul do país.

Meditação, Padel e Workshops em Santarém
O SNQTB e a Fundação Social Bancária arrancaram o ano da melhor maneira na delegação de Santarém. As
três primeiras iniciativas de um ano que promete ser recheado de momentos de partilha e descoberta
realizaram-se já este mês de janeiro.
O ciclo de atividades começou logo no início do ano, a 11 de janeiro, com uma sessão de meditação, essencial
para combater o stress e ansiedade dos dias de hoje e manter o foco emocional.
Para os mais curiosos, a aula de padel foi ideal para descobrir um novo desporto, que atrai cada vez mais fãs
em Portugal, numa mistura de ténis, squash e badminton.
O ﬁnal do mês trouxe o workshop em parceria com a Acredita Portugal, uma boa oportunidade para saber
mais sobre técnicas de empreendedorismo.

Seguro de Vida Crédito Habitação permite poupança de 60%

POUPE ATÉ

60%

A SNQTB e a MIS mantêm o seu habitual regime de parceria, agora com um
Seguro de Vida Crédito Habitação, que permitirá uma poupança de 60% e uma
redução substancial na sua prestação mensal. Com a simulação e tratamento
de dados e documentação, a MIS oferece-lhe uma alternativa aos seguros do
seu banco, que deixam agora de ser de subscrição obrigatória. Para saber mais
sobre a parceria e as suas condições, contacte mis@mis.pt.

Espaço Opinião
Próximos, Acessíveis e Liderantes
O título deste artigo, nesta primeira newsletter de 2018, pretende recordar o lema do nosso SNQTB para os
próximos 12 meses.
Em 2016, e como o início do mandato desta direção, deﬁnimos o nosso lema "De todos. Com todos. Para todos.", que
procurava transmitir a nossa preocupação na vertente inclusiva e agregadora, algo que queríamos que marcasse o novo
ciclo da vida do SNQTB e dos seus associados.
Em 2017, evoluímos para “Maiores. Melhores. Mais solidários.” A nossa ação, no ano que agora terminou, teve como
prioridades centrais o crescimento quantitativo e qualitativo do SNQTB, a sua melhoria e a promoção da solidariedade
enquanto vetor identitário da nossa instituição.
Dito isto, chegou a altura de fazer evoluir o nosso lema para uma nova fase: “Próximos, Acessíveis e Liderantes.”
Estaremos, de forma consistente e continuada, cada vez mais próximos dos nossos associados. As festas de Natal em
Coimbra, Funchal, Lisboa e Porto, bem como as diversas ações no terreno são, de algum modo, a face mais visível desta
nossa vontade de promover um SNQTB cada vez mais próximo dos seus sócios.
Por outro lado, queremos estar cada vez mais acessíveis, promovendo o contacto direto com os nossos associados,
abrindo novas delegações - em Santarém e Viseu - , renovando outras - Leiria, Faro e Funchal - , mas também apostando
nos canais de comunicação com os nossos sócios, por exemplo através do Facebook.
Por último, mas não em último, queremos ser cada vez mais liderantes. A recente proposta que ﬁzemos aos restantes
sindicatos no sector, tomando a iniciativa no sentido de uma conjugação de esforços que possibilite uma posição única
na renegociação do ACT, que permita reforçar a posição dos sindicatos e os seus propósitos junto das Instituições de
Crédito, enquadra-se nesta vontade de ser cada vez mais liderantes.
Próximos, Acessíveis e Liderantes. Contamos convosco para sermos cada vez melhores!
Paulo Gonçalves Marcos
Presidente da Direção do SNQTB e do Conselho Diretivo do SAMS Quadros
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