
 
               

 

                                                             COMUNICADO 

A Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, após ter realizado no Porto e em Lisboa, plenários 

com os 56 trabalhadores envolvidos no Processo de intenção de Despedimento Coletivo e de o Novo Banco 

na reunião de ontem ter abruptamente interrompido as negociações e declarado o despedimento coletivo, 

tem a comunicar o seguinte: 

Este processo de despedimento coletivo contém duas grandes novidades: é o primeiro banco de capitais 

públicos a proceder a um despedimento coletivo, para além disso inclui algumas dezenas de trabalhadores na 

pré-reforma, que têm acordos bilaterais assinados com o banco e que são pura e simplesmente rasgados. 

Este facto é tanto mais significativo uma vez que corta um dos remédios alternativos que o Código de 

Trabalho prevê para minorar um despedimento coletivo. 

Por outro lado, não foram utilizados critérios de escolha claros, predefinidos e devidamente anunciados, que 

colocassem os trabalhadores em pé de igualdade, perante um cenário tão adverso, o que gerou um clima de 

insegurança e terror junto daqueles e daquelas que todos os dias lutam para reabilitar esta Instituição, o que 

é mau para a própria salvaguarda dos interesses do Banco. 

Continuamos a ser fortes opositores ao despedimento coletivo, pois é nosso entendimento que não foram 

esgotadas outras formas possíveis de redução de trabalhadores, tais como: Reformas Antecipadas, Rescisões 

de contrato de forma Voluntária e por mútuo acordo, Pré-reformas ou mesmo redução do horário de trabalho. 

Lamentamos o alheamento quase total do Governo e das forças politicas deste país, em todo o processo da 

redução de trabalhadores no Novo Banco. Estamos perante um banco que pode ser considerado estatal, já 

que tem uma ajuda do Estado de 3,9 M€, pelo que não entendemos como é que o Governo não se opôs e 

não mandou travar de imediato este procedimento de despedimento coletivo, feito sem diálogo e cooperação 

entre todos os parceiros envolvidos e sem esgotar outras formas mais justas de reduzir postos de trabalho. 

Os trabalhadores do nosso país esperam que se altere este tipo de políticas que desrespeitam os 

trabalhadores e suas estruturas representativas e, que seja incentivada a cooperação entre trabalhadores e 

entidades empregadoras na defesa da empresa, da sua sustentabilidade, dos postos de trabalhadores e 

manutenção dos direitos. 

Relembramos que desde agosto de 2014, data do fim do BES, já foram reduzidos cerca de 2.000 postos de 

trabalho no Grupo Novo Banco. 

No Código de Trabalho existente no nosso país, não está previsto o “Despedimento Coletivo” por ordens 

recebidas da Comissão Europeia ou da DGCOM. 

Apelamos, alertamos e responsabilizamos as autoridades máximas do nosso país, tais como: Presidente da 

República, Primeiro-ministro, Ministro do Trabalho e Segurança Social e os diversos partidos políticos com 

assento parlamentar, para a situação muito grave que os trabalhadores do NB estão a enfrentar, cujas 

consequências finais poderão vir a ser dramáticas para muitas famílias. 

Os bancários e os portugueses em geral, exigem deste Governo, outro tipo de atitude, no que se refere 

concretamente á resolução dos graves problemas que os trabalhadores enfrentam.   
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