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Oitante poderá subscrever ACT 

A empresa-veículo para onde foram transferidos os trabalhadores do ex-Banif não integrados 

no Santander está a analisar a proposta da Febase de assinar a convenção coletiva do setor 

bancário. A informação foi dada pela administração na reunião de ontem. 

A pedido do Secretariado da Febase, realizou-se ontem, dia 29 de fevereiro, ao final da tarde, 

uma reunião entre os representantes da Federação e a administração da Oitante, para analisar 

a situação dos trabalhadores que, por força da venda do Banif, foram transferidos para esta 

empresa. 

No encontro, os Sindicatos da Febase pugnaram para que a empresa se substitua ao ex-Banif na 

subscrição do ACT em negociação. Em resposta, a administração adiantou que essa é também a 

sua opinião, mas está pendente do parecer da Comissão de Resolução. 

Do mesmo modo, os Sindicatos defenderam com veemência a necessidade de salvaguardar os 

postos de trabalho, tendo recebido a garantia do empenhamento da Oitante nesse objetivo. No 

entanto, a administração não pôde dar informações precisas sobre o período em que a 

empresa continuará em laboração. 

Face à situação da Oitante e à incerteza quanto ao seu futuro, a administração comunicou que 

vai avançar com um processo de rescisões por mútuo acordo, nos moldes já anteriormente 

aplicados – indo assim ao encontro da posição dos Sindicatos da Febase. 

Já quanto à proposta de recurso a reformas antecipadas, a Oitante explicou ser uma medida de 

muito difícil aplicação, dada a baixa idade média dos trabalhadores. 

 

A transferência dos trabalhadores do balcão central para a Oitante foi igualmente abordada, 

tendo a empresa elucidado que a situação se deve ao facto de o Santander considerar não 

dever aceitá-los nos seus quadros de efetivos porque é claramente assumido na Resolução do 

ex-Banif que esta área não faz parte do negócio a transferir, posição com a qual os Sindicatos 

não concordam. Para discutir esta e outras matérias, os Sindicatos da Febase solicitaram já uma 

reunião à administração do Santander Totta. 

Por fim, questionada sobre a manutenção dos créditos aos trabalhadores, nomeadamente o 

crédito à habitação, a administração informou que a questão está ainda em discussão com o 

Banco Santander Totta. 

Os trabalhadores da Oitante podem contar com o apoio dos Sindicatos da Febase e dos 

respetivos serviços jurídicos para tudo o que necessitem.  


