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Cartão Família - Por apenas 25€ por ano!
Tenha a garantia de um futuro tranquilo com acesso a cuidados de saúde de qualidade. Usufrua de serviços de
saúde junto de mais de 2.200 entidades protocoladas, tais como: Santa Casa da Misericórdia de Leiria,
Maio Clinic - Grupo Lenitudes, Fundação Champalimaud, Grupo CUF, entre muitas outras.
Para mais informações poderá contactar-nos através dos meios disponíveis: e-mail: cartao.familia@snqtb.pt
tel. 213 581 877, pelo ou se preferir visite o nosso website em www.snqtb.pt.

Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários

Editorial

Espero que tenha apreciado a nossa
primeira newsletter neste novo formato.
Estamos num caminho de aprendizagem
e, como tal, acreditamos que esta
segunda edição está ainda melhor do
que a primeira, tal como a nossa gestão
na direção do SNQTB: cada dia estamos
mais capacitados para gerir os exigentes
desaﬁos que nos são apresentados.
Permito-me destacar neste número, a
entrevista ao nosso colega Paulo
Rodrigues, diretor com o pelouro do
SAMS Quadros. Muitos tendem a
confundir o SNQTB com o SAMS Quadros
e alguns só aderirem ao sindicato porque
tinha o melhor sistema de saúde. A
responsabilidade do Paulo é tremenda,
mais ainda neste contexto exigente com
cortes de receitas decorrentes da revisão
do ACT. Continuados apostados em
manter o melhor subsistema de saúde
dos bancários. Estão a ser feitas renegociações com os principais grupos
prestadores que, a par de uma maior
racionalização e moralização do sistema
que temos, nos permitirão chegar a bom
porto! Mas o SNQTB não é só saúde:
queremos e vamos garantir um melhor
apoio jurídico e uma maior proximidade
aos nossos sócios. Esteja atento aos
próximos números desta newsletter.
Boa leitura!

Tiago Teixeira
Diretor Nacional pelouro do Marketing

Presidente da República inaugura
Pestana Ilha Dourada – Hotel &
Villas
Marcelo Rebelo de Sousa
inaugurou recentemente o Pestana
Ilha Dourada – Hotel & Villas,
unidade hoteleira em Porto Santo,
na Madeira, que pertence ao
SNQTB e cuja gestão está agora a
cargo do Grupo Pestana. A
cerimónia contou também com a
presença de Miguel Albuquerque,
presidente do Governo Regional
da Madeira, e Dionísio Pestana,
presidente do Grupo Pestana.
Situado a 5 minutos a pé da Praia
do Combro, o Pestana Ilha
Dourada – Hotel & Villas é composto por 16 quartos standard, uma
suite e 32 villas, todas com
alpendres privativos. Os sócios do
SNQTB usufruem de condições
preferenciais de reserva não só
nesta unidade mas também em
todos os hotéis do Grupo.

Novo acordo com Santa Casa da
Misericórdia de Leiria e Grupo
Lenitudes
A Santa Casa da Misericórdia de
Leiria e o Grupo Lenitudes acabam
de juntar-se ao conjunto de
entidades protocoladas com o
Sindicato Nacional dos Quadros e
Técnicos Bancários - SAMS Quadros,
atualmente mais de duas mil
distribuídas por todo o território
nacional. O novo acordo irá
permitir aos detentores do Cartão
Família – ex-sócios e respetivos
membros do agregado familiar,
ascendentes, ﬁlhos de sócios e
ex-sócios, não abrangidos pelo
Regulamento do SAMS QUADROS
usufruir dos serviços médicos do
Hospital D. Manuel de Aguiar
(HDMA), em Leiria, e dos Centros
Médicos do Grupo Lenitudes, em
Santa Maria da Feira, Porto, Braga
e Alentejo.

Presidente do SNQTB visita
associados e delegações de todo
o país
O presidente Paulo Gonçalves
Marcos realizou, na última
quinzena de junho e início de
julho, um conjunto de visitas a
delegações e instituições bancárias
em Aveiro, Leiria, Covilhã, Faro,
Porto, Braga e, mais recentemente,
já este mês, em Setúbal, com o
objetivo de ouvir associados de
todo o país sobre as questões que
mais os preocupam. Participou
também em momentos de convívio
com os associados, em que
aproveitou para dar nota das
principais medidas já tomadas
neste início de mandato, impactos
da assinatura do novo ACT, bem
como do trabalho que está a ser
desenvolvido para garantir a
sustentabilidade
do
SAMS
Quadros.

SNQTB com presença crescente na Imprensa
O SNQTB tem aumentado de forma signiﬁcativa a sua presença nos meios de comunicação social, com uma maior
divulgação das suas atividades e das posições que assume na defesa dos proﬁssionais da banca em Portugal.
Através do seu presidente e principal porta-voz, Paulo Gonçalves Marcos, o sindicato tem apostado numa estratégia
de comunicação mais sólida e alinhada com os interesses dos seus associados de
forma a garantir maior visibilidade às suas preocupações junto de um público mais
abrangente. Além de uma presença mais regular na imprensa de âmbito nacional,
também apostou nos meios regionais, de que é exemplo a série de entrevistas
concedidas pelo presidente aos principais órgãos de comunicação social das
cidades e regiões que visitou durante o mês de junho e início de julho.

Se faz exercício, não cometa estes erros!
A prática se exercício físico é recomendável dos 8 aos 80, quando adequada
a cada indivíduo em particular. Os erros na prática desportiva,
principalmente quando os atletas não são devidamente orientados, são
muito frequentes e podem causar mais danos que benefícios.
O treino não deve ir além das capacidades da pessoa e a dor nunca deve
ser ignorada, sob pena de evoluir para um problema mais sério. Respirar
de forma correta, de modo a permitir a oxigenação dos músculos é também
essencial, uma vez que uma respiração errada pode ter um impacto
negativo ao nível da tensão arterial, causar fadiga precoce e comprometer
o rendimento físico.
A alimentação é também de extrema importância. É fundamental ingerir
uma grande quantidade de líquidos e não saltar refeições.

Comissão de Inquérito à CGD já arrancou
A Comissão de Inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos, liderada pelo social-democrata José Matos Correia, arrancou no passado dia
5 e vai debruçar-se sobre a gestão do banco público desde 2000. O grupo de trabalho irá também abordar o processo de recapitalização da
CGD, atualmente em negociação com Bruxelas. Reﬁra-se que a administração deste banco apresentou a sua demissão ao Governo em
junho, mas, ao que tudo indica, irá manter-se em funções até ser substituída. O SNQTB vai manter-se atenta ao desenrolar dos
acontecimentos na CGD, principalmente junto dos trabalhadores que poderão vir a ser afetados por estas alterações.
SNQTB ganhou 395 novos sócios desde o início do ano
O SNQTB está a crescer e ganhou mesmo 395 novos sócios desde o início do ano, com o Montepio, Novo Banco e Santander como as instituições bancárias de
maior captação. Apesar do momento difícil que a banca atravessa, a nova direção conseguiu o equilíbrio ﬁnanceiro ao concluir processos importantes, como o
da negociação do novo acordo coletivo de trabalho.
“Projetámos o SNQTB como o líder na área laboral. Reaﬁrmámos o papel construtivo e de terceira via da União dos Sindicatos Independentes, confederação
de trabalhadores e de sindicatos sem obediência a outros interesses que não os dos trabalhadores. Fizemos crescer o SNQTB ao ponto de podermos dizer que
somos o maior sindicato de bancários em exercício”, aﬁrmou em entrevista ao Vida Económica Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB.

Entrevista a Paulo Rodrigues
Diretor do SNQTB com pelouro do SAMS Quadros

“A nossa preocupação é assegurar um modelo
de prestação de cuidados sustentável”
O que vai mudar no SAMS Quadros com o
novo ACT do setor bancário?
O novo ACT para o setor bancário, vai trazer
profundas alterações no modelo de ﬁnanciamento dos SAMS em geral. No caso do
SAMS/QUADROS, tais alterações podem
implicar um redução de proveitos próximo
dos 8% a 10%. É um cenário de verdadeira
exigência. Naturalmente, que a sustentabilidade do nosso subsistema, não está sequer
em causa, mas teremos de ter uma visão
sustentável do ponto de vista económico na
forma como o mesmo será gerido. Concorre
também o facto que a prestação dos cuidados
de saúde evoluiu, assim, como infelizmente, a
tendência de patologias crónicas é mais
presente. Igualmente é preciso ter consciência, de que a introdução de novos medicamentos e tecnologias no mercado da Saúde é
cada vez mais rápida e, regra geral, implica
custos acrescidos, o que signiﬁca necessariamente rever a ordem de prioridades. Fazê-lo
num contexto de redução da estrutura de
proveitos do SNQTB, signiﬁca que este
propósito só ser alcançado com a motivação e
compromisso de todos nós, compreendendo
que numa realidade de maior escassez de
meios, existirão escolhas a efetuar assim como
uma adequada deﬁnição de prioridades.

Estão a ser negociadas parcerias com novas
entidades?
Esta direção está apostada em celebrar protocolos
de maior proximidade com entidades de referência, e com um espectro mais abrangente, como foi
no caso da Fundação Champalimaud e, muito
recentemente, e com o grupo CUF, ao alargarmos a
oferta ao Cartão Família. Vamos reforçar a nossa
presença em zonas do país, onde habitualmente
existe menor variedade de oferta e onde o SNQTB
não está representado como gostaríamos. A
celebração de convenção com a CUF de Viseu é um
caso evidente da aplicação desta nova política de
proximidade. Porém, mais do que a dispersão de
oferta, o verdadeiro compromisso é conseguir um
número de prestadores melhor selecionados e de
acordo com padrões de maior exigência e rigor na
qualidade da prestação e contratação de um preço
justo. Isso, aliado à melhoria da eﬁciência na
relação com os fornecedores, é determinante para
que possamos ser criteriosos na gestão e devolver
aos sócios em benefícios na saúde.
Qual a estratégia de futuro do SAMS Quadros?
A primeira preocupação não é assegurar um
modelo economicamente sustentável mas sim um
modelo de prestação de cuidados sustentável.
Temos de criar uma cultura de rigor, de compromisso, de envolvimento e cumplicidade. Além disso,

vamos renovar a nossa visão com uma diferente
organização e resposta a diferentes necessidades e
melhorar a nossa capacidade de utilizar os meios
atualmente existentes de forma criteriosa e
aplicada às principais necessidades de assistência.
Tem de haver a consciência evidente que as
necessidades de assistência são mais abrangentes
e a adequação do regulamento numa ótica de
comparticipação deverá privilegiar a assistência em
moldes mais generosos em alguns ciclos. Devemos
permitir que as futuras tabelas de comparticipação
privilegiem os ciclos mais importante na vida dos
beneﬁciários, como sejam a infância, a natalidade,
a terceira idade e no que concerne às patologias,
aos tratamentos de oncologia e doenças crónicas
em geral. Já demos passos importantes: ﬁzemos a
revisão do regulamento, de acordo com uma
realidade económica obrigatoriamente diferente
em janeiro de 2017. Vamos criar centros de
referenciação em Oncologia, aliando uma visão de
meios, capacidade de resposta terapêutica e
preço. Vamos ter também um gestor de utente ao
serviço dos beneﬁciários, para os aconselhar quais
as unidades com uma oferta de melhor relação
preço/beneﬁcio. Estamos a tentar celebrar
parcerias inovadoras, com acesso a cuidados com
menor impacto e vamos reativar o gabinete de
Psicologia com custos reduzidos.

Música em Paredes de Coura de 17
a 20 de agosto
A Praia Fluvial do Tabuão volta a
receber o Vodafone Paredes de
Coura, um dos mais concorridos
festivais em Portugal, entre 17 e 20
de agosto.
Entre os nomes conﬁrmados estão
os LCD Soundsystem, Chvrches, The
Tallest Man On Earth, Unknown
Mortal Orchestra, Sharon Jones &
The Dap-Kings, Portugal. The Man,
Thee Oh Sees ou Suuns, entre
outros.
As expectativas estão em alta para
esta edição do Paredes de Coura,
uma vez que, em 2015, fez-se
história em Paredes de Coura - foi a
primeira vez que o festival esgotou.

‘Jazz em agosto’ nos 60 anos da
Fundação Gulbenkian
A Fundação Calouste Gulbenkian
recebe, de 4 a 14 de agosto, mais
uma edição do ‘Jazz em agosto’ com
uma programação vasta, pautada
pela contemporaneidade, que acaba
por marcar as comemorações dos 60
anos da Fundação Gulbenkian.
O programa conta com onze concertos no anﬁteatro ao ar livre e outros
três na Sala Polivalente do Centro de
Arte Moderna. Espaço também para
três documentários, duas conferências e a apresentação de um livro,
que asseguram que o programa do
evento é uma amostra do que
melhor se faz hoje no jazz.

SNQTB organiza o Futsal 2016
SNQTB CUP
O torneio Futsal 2016 SNQTB CUP
decorreu entre 11 e 25 de maio, nas
duas cidades do Porto e Lisboa,
procedido de uma ﬁnal entre os dois
vencedores regionais.
O torneio foi constituído por oito
equipas: Millennium, Novo Banco, e
SIBS (quer a norte, quer a sul do
país), Primestar (Popular) em Lisboa
e BIC no Porto.
No ﬁnal das três jornadas, a equipa
BIC foi a vencedora do torneio a
norte e a equipa Millennium a
campeã do futsal em Lisboa.
E porque não podem existir dois
vencedores, as duas equipas
defrontaram-se num grande ﬁnal, a
28 de maio, em que a nortenha BIC
se sagrou campeã.

SAMS Quadros - Aposta na sustentabilidade

Liga NOS arranca a 13 de agosto
A Liga Nos está de volta a 13 de
agosto para mais uma época de
muitas emoções e conquistas, num
campeonato jogado a 18 equipas.
Após a despromoção da Académica
de Coimbra e do União da Madeira
no ﬁnal da época passada, a
principal liga de futebol em Portugal
conta agora com o Desportivo de
Chaves e o Feirense.
O sorteio do calendário da prova
está agendado para 15 de julho,
pelas 19h30, em Santa Maria da
Feira.
A época 2016/2017 começa
oﬁcialmente a 7 de agosto, com a
disputa da Supertaça entre Sporting
de Braga e Benﬁca, em Aveiro.

Espaço Opinião

No momento em que vos escrevo, o Regulamento do SAMS Quadros data de 2011, num tempo em que a demograﬁa dos bancários
e a capacidade ﬁnanceira dos bancos era bem diferente. Infelizmente, ele fora torpedeado por mais de sessenta instruções internas
de serviço, desconhecidas da quase totalidade dos sócios. O que possibilitou uma gestão discricionária, com decisões tomadas em
total arrepio do Regulamento e dos sócios, numa lógica que aparenta ser de puro favoritismo. O que além de ser ilegal era
manifestamente imoral.
Por tudo isto, teremos a partir de 1 de agosto de 2016, um Novo Regulamento, aprovado pelo Conselho Geral do SNQTB. Estará
disponível no www.snqtb.pt. E não tem esta direção nem mandato nem a capacidade ou vontade de ultrapassar os Estatutos. Fruto
de tudo o que antes dissemos, e não obstante sermos o único Sindicato que está a crescer em termos de sócios, estimamos uma quebra de receitas do SAMS
Quadros, para 2017 versus 2016, fruto da introdução da capitação por parte dos bancos. Este efeito, sentido uma só vez, terá um impacto excecional de cerca de
10% das receitas do SAMS Quadros. Permanente. Isto implicará uma gestão de rigor, o cumprimentos escrupuloso do Novo Regulamento, a renegociação de todos
os contratos e acordos com fornecedores e o combate à fraude por parte dos prestadores de saúde. Estas são as pedras basilares da ﬁlosoﬁa do Novo Regulamento
do SAMS Quadros.
Entre os principais benefícios que o SAMS Quadros continuará a poder proporcionar, conta-se a:
- comparticipação a 100% dos medicamentos alvo de comparticipação parcial por parte do SNS, e só esses. Como únicas exceções, certas vacinas infantis e aspirina
no caso dos doentes com insuﬁciência cardíaca crónica. Acabam, por exemplo, as comparticipações de pomadas de marca e outros quejandos, para os quais
existem genéricos (mais baratos).
- os mais baixos copagamentos de consultas no mercado. Todas as consultas passarão a ter um copagamento, aquando do fecho do extrato de contas mensais
entre o SAMS Quadros e o sócio. Ou seja, o sócio não paga nada aquando da prestação do ato médico, mas pagará depois a posteriori. Valores diferenciados por
consulta de especialidade e por consulta de urgência. Esta diferenciação impõe-se porque quer os hospitais nos cobram muito mais por uma urgência, quer
porque no SAMS Quadros temos muito mais consultas de urgência do que na média nacional, pelo que temos que alinhar os interesses dos SAMS.
- simpliﬁcação (bastará a prescrição do médico pediatra para crianças com menos de 12 anos), manutenção do termalismo (tratamentos prescritos por médico da
especialidade) mas término a liberalidades associadas ao mesmo (pagamentos de quilómetros de deslocação, alojamento, ….).
Este Novo Regulamento visa a sustentabilidade, como o melhor sistema de saúde do mercado bancário em Portugal! Com ênfase nas regras tornadas públicas, na
racionalização dos consumos, no melhor planeamento dos atos médicos.
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