
 

 

Vítor Bento compromete-se a debater com Febase 

medidas sobre quadro de pessoal 

 

O presidente executivo do Novo Banco assume a manutenção dos 

direitos contratuais em vigor, bem como a responsabilidade com o fundo 

de pensões. A garantia foi dada à delegação da UGT na reunião desta 

tarde. 

Uma delegação da UGT que integrou, entre outros, os presidentes dos 

Sindicatos dos Bancários da Febase e foi liderada por Carlos Silva, reuniu-

se esta tarde com Vítor Bento para debater o futuro dos cerca de 7.500 

trabalhadores do banco. 

O responsável pelo recém-criado Novo Banco fez o balanço da sua 

atividade desde que assumiu funções, expondo, ainda que 

superficialmente, a situação que encontrou no BES. 

Vítor Bento apresentou os seus objetivos para a instituição, adiantando a 

análise de uma eventual reestruturação, que está ainda em curso. 

Para o Novo Banco transitaram todos os trabalhadores do BES no quadro 

de direitos contratuais em vigor, incluindo os do BES Açores e de Espanha, 

bem como dos escritórios de representação na Europa.  

De referir também que a responsabilidade com o fundo de pensões será 

igualmente assumida pelo Novo banco. 

Fazendo uma exposição genérica e sem avançar dados concretos, o 

presidente executivo do banco comprometeu-se no entanto a debater 

com os Sindicatos dos Bancários da Febase – SBC, SBN e SBSI – medidas 

que possam impactar no quadro de pessoal. 

Por sua vez, os Sindicatos e a UGT expressaram as suas preocupações com 

o futuro dos trabalhadores, recordando ao representante da instituição a 

garantia de manutenção dos postos de trabalho, dada quer pela ministra 



 

 

das Finanças quer pelo governador do Banco de Portugal no dia em que 

foi criado o Novo Banco. 

A Febase vai continuar a acompanhar com muita atenção o evoluir da 

situação, procurando esclarecimentos a outros níveis, e informará os 

trabalhadores sempre que haja qualquer alteração. 

Os trabalhadores associados podem contar com os Sindicatos da Febase. 

 

14 de Agosto de 2014 

Secretariado da Febase 


