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Membro de: 

COMUNICADO 

 

Aos trabalhadores do Banco Popular 

 Caros colegas, 

O Sindicato dos Bancários do Centro tomou conhecimento que o Banco Popular tem 

intenções de implementar o seu plano de reestruturação também em Portugal. 

O Banco Popular elaborou um pedido de empresa em reestruturação, que já deu entrada no 

Ministério do Trabalho e que levará à saída de 295 trabalhadores. Este plano de reestruturação 

decorre de outro mais alargado imposto pela “casa-mãe”, que está a deslocalizar para Madrid 

alguns dos seus serviços. Além da deslocalização de alguns serviços centrais, está também incluído 

no programa de reestruturação apresentado, o redimensionamento da sua rede de balcões em 

Portugal (encerramento de 47 balcões). 

O Banco Popular vai abrir um período de candidaturas a todos os trabalhadores que queiram, 

por mútuo acordo, rescindir o contrato com a instituição. Se por esta via o banco não atingir os 

objetivos a que se propõe recorrerá então ao processo de convites individuais. 

O SBC não pode deixar de lamentar a forma menos correta como todo este processo se tem 

vindo a desenrolar. Sendo intenção da administração que a reestruturação decorra com máxima 

tranquilidade possível, o SBC irá junto da administração do Banco Popular reclamar que haja uma 

especial atenção nas questões de caráter social. Assim, nomeadamente, o valor das 

indemnizações por Rescisões por Mútuo Acordo (RMA) bem como a manutenção das condições de 

créditos que os trabalhadores tenham a decorrer na instituição sejam alvo de manutenção das 

condições contratualizadas e em situações especiais que possa haver uma negociação do prazo de 

amortização. 

O SBC apela a todos os trabalhadores para que, em caso de dúvida, não assinem nenhum 

compromisso com a instituição sem previamente contactarem os serviços jurídicos do Sindicato e 

manterá todos os seus associados devidamente informados do desenrolar deste processo. 

Saudações sindicais, 
P´la Direção do Sindicato dos Bancários do Centro 

 

Coimbra, 8 de Novembro de 2016 


