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Decorridas as sessões de esclarecimento que o Sindicato dos Bancários do Centro 
promoveu nos quatro distritos em que atua, Coimbra, Leiria, Guarda e Viseu, para as 
quais todos os sócios foram convidados a participar e esclarecer a convocatória da 
Assembleia Geral Extraordinária, resultaram algumas questões que, sendo as que mais 
comummente apresentadas, merecem a devida clarificação.  

Porque é que a sede de um sindicato de âmbito nacional em Lisboa? 

Decorre do projeto de estatutos elaborados pela respetiva comissão e aprovados pelas 
direções de todos os sindicatos, o que aliás já sucede com a Febase, que tem a sua 
sede em Lisboa. 

O sindicato organiza-se em delegações regionais no centro, norte, sul e regiões 
autónomas. 

Porque é que a pergunta a votar é diferente? 

A pergunta foi preparada por assessores jurídicos em conformidade com os Estatutos 
de cada Sindicato e indo ao encontro da sua natureza e de potenciais compromissos 
assumidos com os seus associados. 

A pergunta parece confusa? 

Cumpre os requisitos necessários, tendo em vista o fim em causa, nomeadamente o 
alargamento do âmbito geográfico, alargamento do âmbito profissional e forma 
jurídica subjacente. 

Foi tudo feito muito depressa? 

Passados mais de 30 anos em que se ouviu falar de um sindicato de âmbito nacional, a 
Direção teve a coragem de apresentar aos sócios do SBC, de forma séria uma questão 
que dá corpo a esta vontade de gerações de bancários. 

O Sindicato será forte? 

A força negocial de um sindicato será tanto maior quanto maior o número de 
trabalhadores que represente. Um sindicato de âmbito nacional terá maior peso social, 
institucional e negocial na sociedade portuguesa. 

Qual será o modelo da estrutura futura? 

O modelo será definido após a manifestação de vontade dos sócios dos vários 
Sindicatos, sendo que está disponível para consulta o projeto de estatutos da futura 
organização, com as reservas compreensíveis. 

Os Postos Clínicos vão encerrar? 

Esta questão não decorre do processo de constituição do sindicato de âmbito nacional. 
A gestão dos postos decorre de medidas de gestão a adotar por esta e futuras 
direções. 

O que acontecerá ao SAMS de cada Sindicato? 
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Os Postos Clínicos vão encerrar?

Esta questão não decorre do processo de constituição do sindicato de âmbito nacional. A gestão dos postos 
decorre de medidas de gestão a adotar por esta e futuras direções.

O que acontecerá ao SAMS de cada Sindicato?

O SAMS resulta da contratação coletiva e é de cada Sindicato. A unificação destes resulta automaticamen-
te na unificação dos primeiros.

Todos os sócios do sindicato unificado serão beneficiários do SAMS?

Não. A qualidade de beneficiário do SAMS resulta de acordos com as entidades patronais através da nego-
ciação coletiva ou de protocolos específicos que assegurem o financiamento do SAMS nas condições hoje 
existentes.
Os sócios do sindicato que não são beneficiários do SAMS e os seus familiares acederão aos respetivos 
serviços em condições especiais, tal como hoje já acontece.

A Direção quer entregar o Sindicato dos Bancários do Centro a terceiros?

A forma como esta Direção conduziu a gestão do Sindicato dos Bancários do Centro e promoveu uma 
crescente redução dos gastos, promovendo uma gestão eficiente aliada a uma maior e reconhecida proxi-
midade aos seus associados, demonstra que a Direção está comprometida com o seu mandato, com o seu 
programa de ação e com os sócios que representa.

A Direção está agarrada ao poder?

A convocação da Assembleia Geral Extraordinária para dar a palavra aos sócios num tema tão sensível 
quanto importante comprova que é exatamente o oposto.

Porque não há auditorias e avaliações patrimoniais antes da consulta aos sócios?

Uma intervenção desta natureza implica custos bastante elevados que, à semelhança de qualquer outro 
processo de fusão, só fará sentido, após a manifestação de vontade dos sócios dos Sindicatos. Como se 
verifica, também, em qualquer processo de fusão, do resultado da auditoria haverá que retirar conclusões 
que, no limite, poderão inviabilizar este processo.

Sendo um momento muito importante na vida do nosso sindicato reforçamos uma vez mais que a vonta-
de dos sócios será respeitada pelo que é importante que participem com o seu voto na Assembleia Geral 
Extraordinária de 27 de Novembro.
       Direção do SBC


