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O Sindicato dos Bancários do Centro, conjuntamente com todos os Sindicatos do setor 
bancário, decretou greve no Banco Santander Totta e no Banco Millenium BCP.
Os Sindicatos fizeram tudo o que podia ser feito, de espírito aberto e apontando 
soluções. 
Mas entendem que se esgotaram todas as fases de negociação passíveis de entendi-
mento com aqueles Bancos. O nosso objetivo passa pela defesa do emprego no setor 
e particularmente no BST e no BCP.
A intransigência que estes Bancos demonstraram ao longo das incontáveis negocia-
ções com os Sindicatos é bem demonstrativa da inflexibilidade negocial que sempre 
exibiram, contribuindo em larga escala para a instabilidade laboral que o País vive.
Acresce que o SBC não pode tolerar que a dignidade dos trabalhadores bancários seja 
ferida, pois sempre que foram chamados a exercer as suas funções nos períodos mais 
difíceis das nossas vidas, responderam com o seu esforço, fomentando a coesão 
social e contribuindo, assim, para um futuro mais justo e mais solidário.
Estes Bancos são os mesmos que bloqueiam a contratação coletiva, que se demitem 
de atualizar salários e pensões e que tudo fazem para impossibilitar a autonomia dos 
trabalhadores.
Estes Bancos, com os despedimentos anunciados, roçam a imoralidade, na medida em 
que têm vindo a apresentar fartos lucros e a distribuir dividendos pelos seus acionis-
tas. Com estas atitudes penalizadoras para os trabalhadores e para o País, também 
contribuem para defraudar as aspirações legítimas das atuais e das futuras gerações 
de bancários.
Com atitudes destas, os bancos correm sérios riscos de, a curto prazo, se verem priva-
dos dum parceiro social que nos últimos anos e décadas sempre se destacou e ajudou 
a credibilizar a estabilidade do setor financeiro.
Por todas estas razões, convictos que estamos a defender os legítimos interesses dos 
bancários, apelamos a que todos os nossos Associados participem nesta jornada de 
luta pela defesa dos postos de trabalho e não compareçam nos seus locais de trabalho 
no dia 01 de Outubro próximo.
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