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PREFÁCIO
O objetivo deste livro consiste em recordar ou dar a conhecer a
luta persistente conduzida pelos trabalhadores bancários, durante um
período de quase duas décadas, na defesa dos seus direitos profissionais e na denúncia do comportamento das instituições bancárias
apenas interessadas em conseguir, por todos os meios, legítimos ou
ilegítimos, atingir os seus objetivos lucrativos e de domínio estatal.
Consiste, ainda, em revelar a brilhante ação desenvolvida pelos bancários logo após o “25 de Abril”, durante os nove meses em que dedicaram toda a sua energia e saber na construção duma Banca Nacionalizada ao Serviço do Povo e, posteriormente, na luta que tiveram
de travar, durante os anos que se seguiram aos finais de 1975, contra
a destruição sistemática dos bancos nacionalizados e a sua entrega
aos seus anteriores proprietários, aos interesses monopolistas de grupos financeiros nacionais e estrangeiros.
Muito antes do “25 de Abril” já os trabalhadores bancários conduziam lutas sistemáticas em defesa dos seus legítimos direitos. Os
métodos de trabalho introduzidos pelas direções sindicais unitárias,
a eleição de delegados sindicais e a criação de grupos de trabalho, a
difusão permanente de informações aos associados e a promoção de
outras iniciativas, a formação de sindicalistas, os resultados positivos que começam a ser conseguidos por via da contratação coletiva,
mobilizaram os trabalhadores e estimularam a vida sindical. Para
esta dinamização contribuíram a ação dos militantes e simpatizantes
comunistas, católicos progressistas e outros trabalhadores oriundos
dos círculos da oposição democrática.
A mobilização dos bancários durante esses anos de resistência,
ante os conflitos e as investidas das entidades patronais e dos governos ditatoriais, criou as condições propícias para as novas direções sindicais poderem assumir, com a colaboração dos dirigentes
e delegados sindicais, uma intervenção muito ativa na vigilância do
funcionamento do setor bancário. A poucos meses da Revolução a
9
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maioria dos trabalhadores tinha fortes razões para estar descontente
e preocupada com a situação existente no País.
Os bancários dominavam, em abril de 1974, poderosos sindicatos verticais, com direções prestigiadas, altamente descentralizados
por regiões, com delegados nos locais de trabalho. Isso permitiu que
uma orientação, vinda através desta organização, fosse assumida e
executada pelos seus associados quase imediatamente.
Pouco depois da Revolução de abril, os sindicatos e os trabalhadores em geral começaram a encarregar-se da organização de um
controlo de natureza e objetivos políticos e económicos globais, que
envolvia a gestão dos bancos, como uma necessidade objetiva no
combate à sabotagem económica e à corrupção, demonstrando a sua
capacidade de manter os bancos sob uma persistente vigilância com
a colaboração de quadros técnicos da sua confiança ou de comissões
eleitas para o efeito. Os trabalhadores bancários pretendiam então
defender não apenas as suas condições de trabalho mas também as
próprias empresas onde exerciam as suas profissões, lutando para
que fossem postas ao serviço do desenvolvimento económico do
País e de todos os cidadãos.
A grande mobilização dos trabalhadores bancários contribuiu para
que na Assembleia Geral dos Bancários do Sul e Ilhas, realizada cerca de dois meses antes da nacionalização da Banca, os trabalhadores
bancários aprovassem, por aclamação, a seguinte proposta:
“Que o Governo Provisório tome medidas no sentido de
uma nacionalização da Banca, única forma, em nosso entender, de colocar este setor chave da economia ao serviço do
Povo Português, na perspetiva antimonopolista apontada pelo
programa do MFA;
Que as medidas acima apontadas sejam acompanhadas de
um profundo saneamento, impondo-se que a Banca seja dirigida por pessoas dentro do espírito do MFA.”
Não é possível votar ao esquecimento, ou intencionalmente omitir,
o significado e os efeitos desta célebre moção em que a classe bancá10
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ria reclama do Governo medidas no sentido de nacionalizar a Banca.
A valiosa documentação apresentada pelos sindicatos ao Conselho
da Revolução e a ação que se seguiu exerceu uma enorme influência
na decisão tomada pelo Conselho da Revolução do Movimento das
Forças Armadas. Até à nacionalização, e após essa data, a participação ativa e generalizada dos trabalhadores bancários permitiu atingir
e consolidar o objetivo que se propunha atingir. À criação dum núcleo
de trabalho constituído por quadros e técnicos bancários, competentes
e dedicados, também se ficou a dever muito do labor teórico e prático
que influiu decisivamente no evoluir da situação.
Logo após a nacionalização em 14 de março de 1975, os próprios
Sindicatos tomaram a iniciativa de fechar os bancos em defesa da
democracia e em apoio do MFA, impedindo administradores, gerentes e diretores de entrar nos bancos, a não ser aqueles em que os
trabalhadores tinham confiança. Os três sindicatos fizeram então um
comunicado em que afirmavam que a Banca só poderia reabrir em
novos moldes, ao serviço do Povo.
Todo este comportamento dos trabalhadores bancários não seria
viável se antes, ao longo de muitos anos, não se tivesse realizado
uma luta intensa e constante pela defesa dos seus direitos e pelo
funcionamento duma Banca capaz de corresponder às necessidades
económicas e financeiras dos portugueses e das suas instituições. Os
ativistas dos Sindicatos, das Comissões Sindicais e das Comissões
de Controlo de Gestão tinham suportado, ao longo dos anos, prisões,
despedimentos, processos disciplinares impeditivos de prosseguirem as suas carreiras profissionais. A mobilização social e política
dos bancários motivou toda uma atmosfera de contestação e de aspiração de mudança que veio a refletir-se positivamente no dia em que
os bancos foram entregues à sua responsabilidade.
Durante o ano de 1975, técnicos bancários substituíram os órgãos
sociais dos bancos nacionalizados, mantiveram o funcionamento regular de todos eles, beneficiando do apoio consciente e ativo de muitos
dos diretores, chefes de serviços, gerentes de agências e dependências,
delegados sindicais, e da generalidade dos restantes trabalhadores.
Constituíram-se numerosas comissões e grupos de trabalho que, du11
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rante esse ano, prestaram um incansável e competente serviço, como
vem descrito de forma inevitavelmente resumida neste livro.
Desde os últimos meses de 1975 os bancos nacionalizados foram objeto de contínuos ataques sob as mais variadas formas. Em
janeiro de 1976, as Comissões Administrativas foram substituídas
por Conselhos de Gestão constituídos por um conjunto de diretores
e técnicos que, na sua maioria, já nada tinham a ver com a nacionalização da Banca. Os governos que se seguiram apontaram os seus
programas, abertamente e sem rodeios, para a sucessiva recuperação
do capitalismo, a submissão da economia portuguesa aos interesses
dos grandes monopólios nacionais e internacionais, usando para isso
os condicionalismos, imposições ou recomendações do FMI.
O conhecimento e a denúncia das práticas seguidas pelos administradores e acionistas dos bancos, assentes na obtenção de maiores lucros, na utilização desmedida dos fundos dos depositantes em
benefício das suas empresas e da ação especulativa, que se agravou
nos últimos anos anteriores ao “25 de Abril”, a ameaça de falência
de alguns bancos ou a manutenção de coeficientes de liquidez ou
solvabilidade abaixo dos limites aconselháveis, constituíram alguns
dos motivos de preocupação que influíram no desenrolar da luta persistente pela nacionalização dos bancos.
Posteriormente verificou-se que os resultados apurados referentes
a 14 de março de 1975, segundo os balanços publicados no Diário da
República, eram os seguintes (valores em contos):
Banco Agrícola e Industrial Viseense
Banco da Agricultura
Banco do Alentejo
Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa
Banco Fernandes Magalhães
Banco Fonsecas & Burnay
Banco Pinto & Sotto Mayor
Banco Português do Atlântico
Crédito Predial

–15607
–12448
–10292
–10778
+752
–32660
+10148
+216
–73204

(José Martins Barata, Política Monetária da Teoria à Realidade, 2.º vol.,
p. 207, Editorial Caminho, Lisboa, 1979)
12
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O ano de 1977 foi um marco na constituição de novas Comissões
de Trabalhadores. Estas organizaram-se de acordo com as características específicas de cada banco. Os resultados das eleições efetuadas revelaram que os trabalhadores elegeram, de preferência, as
listas defensoras das nacionalizações. A atividade intensa destas CT
reforçou-se com a intervenção na política de pessoal, nas reestruturações, na análise da situação financeira dos bancos e na luta pela
defesa e consolidação das nacionalizações.
Em 15 de novembro de 1979, procedeu-se à eleição dos representantes dos trabalhadores para os Conselhos de Gestão. Porém, foi entravada a tomada de posse dos gestores eleitos. Um abaixo-assinado
com cerca de 12 mil assinaturas, exigindo a sua imediata tomada de
posse, foi devolvido pelo Governo sob o ridículo argumento de as
mesmas não estarem reconhecidas. A coberto do “sigilo bancário”,
os gestores nomeados pelo Governo recusavam sistematicamente às
CT os elementos indispensáveis para efetuar o controlo de gestão.
Nesse mesmo mês, o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas realizou o seu I Congresso Ordinário, onde foi analisada e amplamente discutida a situação do sistema bancário. Foram então aprovadas
importantes decisões que demonstraram o interesse e a capacidade
da classe bancária em definir o caminho a seguir para uma eficiente
gestão dos bancos nacionalizados em benefício do País, com a intervenção e participação dos seus trabalhadores.
A partir de fevereiro de 1981, com a eleição da CCCT, iniciou-se
uma intensa luta centrada na defesa da Banca Nacionalizada. Em
conjunto com o setor segurador, realizou-se uma manifestação, nas
ruas da Baixa de Lisboa, com a participação de milhares de manifestantes e um almoço convívio que contou com a presença do General
Vasco Gonçalves e de outros destacados membros do Conselho da
Revolução.
Em junho do mesmo ano, no “Encontro das Empresas Nacionalizadas e Participadas” os trabalhadores presentes manifestaram a
sua grande preocupação face às evidentes intenções do Governo em
preparar as condições para a entrega aos grupos capitalistas das empresas nacionalizadas e o seu repúdio pela utilização da possível en13

CARLOS GOMES

trada na CEE como meio para justificar o desmantelamento daquelas
empresas.
No ano seguinte, numa concentração ocorrida em Lisboa foi
aprovada uma moção a exigir a paragem das iniciativas legislativas
violadoras da irreversibilidade das nacionalizações.
Mas foi durante o ano de 1983 que mais se intensificou a luta dos
bancários contra a perspetiva eminente de se concretizar o início do
processo de reprivatização. Nas numerosas assembleias, congresso,
reuniões de conselhos gerais ou sessões comemorativas do 8.º aniversário, os bancários expressaram a sua determinação em defender,
por todos os meios, a continuidade da Banca Nacionalizada. Nessas
iniciativas, foram igualmente abordadas outras questões que se referiam, não apenas às suas reivindicações como trabalhadores, mas
também ao deficiente funcionamento generalizado dos bancos.
Porém, os Partidos que abertamente eram defensores da abertura
da Banca ao capital privado conseguiram que os seus eleitos se demitissem em outubro de 1983, visando dificultar e paralisar o funcionamento regular das CT. Em novas eleições, realizadas em junho
de 1984, conseguiram obter em lista conjunta a maioria absoluta da
Coordenadora das CT do Setor Bancário e impedir o seu funcionamento regular. Tornou-se difícil continuar a realizar um controlo de
gestão eficaz. Mesmo assim, onde as listas unitárias, defensoras da
Banca nacionalizada, conseguiram obter maioria absoluta foi possível continuar a exercer o controlo de gestão avançando com novas
formas de atuação. Onde essa maioria não foi conseguida, os elementos eleitos pelas listas unitárias continuaram a atuar no sentido
defender os interesses dos trabalhadores.
Em 1985, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses –
CGTP-IN tomou a iniciativa de divulgar um comunicado que incluía
um mapa, muito elucidativo, com uma série de indicadores económicos que refletiam os “Resultados da política seguida desde 1976 a
1985” e os “Responsáveis pela atual situação do país”. (Ver Anexo
n.º 1). Nesse comunicado era afirmado que “os responsáveis pelos
graves problemas económicos e sociais dos trabalhadores e do país
têm nome: são os governos e respetivas forças políticas que, nos úl14
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timos nove anos, desencadearam uma ofensiva contra as conquistas
de abril”. (Jornal “o diário” de 1985-08-08)
O texto deste livro não é apenas obra do seu autor. O seu conteúdo
resulta também dos numerosos escritos de coletivos de trabalhadores
bancários que abnegadamente, durante dezenas de anos defenderam
não só a classe bancária mas os próprios bancos e os seus depositantes. Foi igualmente prestimoso o trabalho abnegado do Secretariado
da Comissão Coordenadora da Banca Nacionalizada a funcionar no
Porto, sem o que teria sido difícil conseguir reunir toda a documentação em que assentou a informação transcrita de textos originais.
Por último, quero deixar aqui expressa a minha gratidão pelo
apoio prestado por Avelino Gonçalves nos primeiros meses de funcionamento da coordenação bancária no Norte e pelo cuidado que
teve, ao ler a primeira versão deste livro, em anotar e comentar as
deficiências encontradas que permitiram melhorar o seu texto. Igualmente, estou muito grato pela excelente colaboração prestada por
Rui Vaz Pinto, diretor da Unicepe, que com a sua valiosa experiência
muito contribuiu, com as suas sugestões e conselhos, para melhorar
a narração dos acontecimentos ocorridos durante os anos de construção e destruição da “Nacionalização da Banca em Portugal”.
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1 – ANTECEDENTES
1.1 – A luta dos bancários antes do “25 de Abril”
Os bancários contribuíram de forma significativa, ao longo de
muitos anos, para o despertar da consciência dos trabalhadores portugueses, primeiro através da participação e dinamização de comissões de unidade incentivadores de ações reivindicativas e, posteriormente, por via da participação direta em órgãos sindicais eleitos.
Essa participação ocorrida ainda na década de sessenta contribuiu
em muito para a profunda viragem nos destinos do País. Conjuntamente com direções sindicais de outros setores e conquistando a
confiança dos trabalhadores que representavam levaram a cabo uma
das mais poderosas ofensivas contra o salazarismo, consubstanciada
na criação da Intersindical Nacional.
Data de 1966 a eleição duma lista de direção unitária no Sindicato
dos Bancários do Norte – SBN, que viria a ser de novo eleita em fevereiro de 1969, por uma grande maioria de votos, 1478 contra 212,
mas só homologada em outubro desse ano.
Em Lisboa, uma Direção corporativa impôs aos bancários, com
viva e grande oposição destes, um aumento do período de trabalho
em meia hora a troco dum pretenso aumento salarial de 20%.
Seguiu-se a nomeação duma nova Direção para o mandato de
1965/68, também da inteira confiança do patronato, que representou o final da capacidade de manobra do sindicalismo corporativo.
A revolta dos bancários repercutiu-se nos locais de trabalho e fez
emergir um núcleo de bancários que, com grande combatividade,
muita persistência e estudo cuidadoso dos problemas e das situações
concretas, conseguiu mobilizar os trabalhadores e levá-los à reconquista do SBSI em março de 1968 ao eleger uma lista unitária da
classe que só foi homologada em janeiro do ano seguinte. A nova
Direção conseguiu um novo Contrato Coletivo de Trabalho bastante
vantajoso para os bancários e muito mobilizador para outros setores
de atividade. Estes fatores determinaram o papel importante que a
primeira Direção livremente eleita teve na criação e fortalecimento
16
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do Movimento Sindical Unitário. Em maio de 1970 coube a vez aos
bancários de Coimbra a possibilidade de conquistarem a direção do
seu Sindicato.
Os movimentos reivindicativos ocorridos nos finais dos anos
sessenta e as pressões exercidas por organizações internacionais de
sindicatos livres, levaram o governo de Marcelo Caetano a alterar a
legislação sindical de 1933 com a publicação dos DL 49058 de 14 de
junho de 1969 e DL 49212 de 28 de agosto de 1969, que acabavam
com a homologação ministerial nas eleições sindicais e fixavam as
regras de contratação coletiva.
Como se refere no livro “Contributos para a história do movimento operário e sindical”, na página 122, editado pela CGTP-IN,
“A dinâmica introduzida na contratação coletiva..., conduz,
de imediato, à obtenção de importantes melhorias das condições de trabalho, designadamente no caso dos bancários e dos
caixeiros de Lisboa, cujos processos se desenvolvem ainda no
quadro em que o árbitro presidente é nomeado pelas partes.”
“O Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) dos sindicatos
bancários (Porto, Lisboa e Coimbra) assume neste contexto
um significado relevante, desde logo porque é o primeiro a ser
negociado no quadro da nova legislação e, também, porque
a decisão arbitral (abril de 1970) comporta um conjunto de
resultados favoráveis aos trabalhadores, nomeadamente aumentos salariais, consagração do 13.º mês, redução da idade
de reforma de 70 para 65 anos, restrições aos despedimentos
e medidas de proteção aos dirigentes sindicais.”
Porém, as decisões das comissões arbitrais foram inviabilizadas,
logo em outubro do mesmo ano, pelo Decreto-Lei n.º 492/70, com
efeitos retroativos, o que satisfez os protestos dos banqueiros. A fim
de inviabilizar os resultados da atuação das direções sindicais em
vários setores profissionais, passou a ser usado o mecanismo da não
homologação das convenções coletivas de trabalho e a destituição,
por processos administrativos, dos dirigentes sindicais. O Governo
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desencadeou então uma violenta repressão, que se traduziu em despedimentos e intimidações aos dirigentes eleitos, proibição de reuniões, censura prévia de boletins sindicais, etc..
Em simultâneo com esta ofensiva conjunta do Governo e do patronato, os dirigentes sindicais de vários setores profissionais reuniram-se em 11 de outubro de 1970, na sede em Lisboa do Sindicato dos
Empregados Bancários, e decidiram fundar a Intersindical Nacional.
Seguiu-se uma onda de protestos com manifestações de rua em
Lisboa e Porto, que foram violentamente reprimidas pela “polícia
de choque”. No mês seguinte, um chamado Conselho de Segurança Pública mandou encerrar os sindicatos dos bancários de Lisboa
e Porto, as direções foram suspensas pelos tribunais de trabalho e
substituídas por comissões administrativas. Passados alguns meses,
ante a persistência dos associados e o prestígio dos seus dirigentes,
foram eleitas novas direções da confiança dos trabalhadores.
Em junho de 1971, quando a luta dos bancários em defesa dum
regime de Segurança Social, então em negociação com o patronato bancário, atingia o seu ponto mais alto, o Governo e o seu aparelho repressivo, incapaz de manter o controlo sobre os Sindicatos
através da intimidação e da repressão habituais, toma a decisão de
ocupar pela força o SBSI e o SBN, prender o Presidente da Direção
do primeiro, Daniel Cabrita, e expulsar os dirigentes que tinham a
confiança dos trabalhadores, fazendo-os substituir por comissões administrativas, atitude que indignou e revoltou a classe e contribuiu
para ampliar a unidade dos bancários.
Sucederam-se manifestações de bancários, reuniões de associados, encontros de trabalhadores para discussão e análise dos seus
problemas, divulgados pela classe através de folhas informativas e
outros documentos, cuja distribuição passou a constituir a forma de
reorganizar um aparelho sindical semiclandestino. Estas iniciativas
contribuíram para que os bancários corressem com a comissão administrativa e, através de eleições livres realizadas em 1972, mau
grado as limitações de então, colocassem à frente do Sindicato uma
nova Direção da confiança da classe, dinâmica e comprometida com
os seus interesses.
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A partir de 1972, a PIDE/DGS seguiu de perto, em diferentes
regiões, a atividade dos sindicatos bancários. Em 1973, ocorreram
novas manifestações de bancários em Lisboa e Porto e uma greve.
Em novembro desse ano foi eleito o Secretariado da Intersindical
Nacional que incluiu na sua composição os bancários do Sul.
Durante o ano de 1973, os bancários fizeram gorar as intenções do
patronato de os colocar na previdência geral, sem a salvaguarda dos
direitos já contratualmente adquiridos. Foi conseguido um Contrato
de Trabalho bastante avançado para o panorama sindical da época,
apesar dos boicotes do patronato. A classe bancária viveu então um
dos mais poderosos processos reivindicativos da época.
O desenvolvimento do sindicalismo permitiu a implantação generalizada dos delegados sindicais, avanço que facilitou o combate
à repressão patronal, a exigência do cumprimento do Contrato de
Trabalho, a apresentação de cadernos reivindicativos e a luta pelo
direito de reunião em locais apropriados dentro das instalações dos
bancos.
O movimento sindical chegou, ao “25 de Abril de 1974”, fortalecido e orgulhoso das suas vitórias e em condições de melhor lutar
nas novas condições daí resultantes. Após rápida análise da situação,
os dirigentes do SBSI deram orientações, detalhadas e precisas, de
procedimentos para em todos os locais de trabalho acompanharem
atentamente a sua aplicação.
No próprio dia 25 de Abril a Intersindical Nacional reuniu o seu
órgão dirigente, onde os bancários estavam representados por Antero Martins. Em 26 de abril, o plenário passou a funcionar em reunião
permanente e logo foram tomadas importantes decisões, nomeadamente a de alargar o Secretariado, que passou a incluir o Sindicato
dos Bancários do Porto, representado pelo seu Presidente da Direção, Avelino Gonçalves, mais tarde nomeado Ministro do Trabalho
do Primeiro Governo Provisório.
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1.2 – A crise de 1973/74 e o “25 de Abril”
O ano de 1973 foi o ano em que se desencadeou a chamada “crise
do petróleo”, na sequência da extinção do “padrão ouro/dólar”, verificada em 15 de agosto de 1971, com a suspensão da convertibilidade do dólar em ouro.
Nesse ano e nos seguintes, a economia portuguesa esteve exposta
ao impacto do rápido aumento, a nível mundial, dos preços dos produtos alimentares, das matérias-primas importadas, principalmente
do petróleo, e dos produtos industriais. A aceleração, em 1974, da
subida dos preços mundiais chegou a atingir a média de 25 a 30%.
No final do ano ainda não havia qualquer sintoma de redução da
pressão inflacionista mundial. As exportações de bens e serviços registaram um fraco movimento explicado pelas condições externas
tendo em conta as tendências de recessão dos outros países. (Relatório duma missão do FMI em 1974-12-06)
Em Portugal, durante os anos 1971/73 verificou-se uma desenfreada especulação bolsista, a concessão de créditos de elevados
montantes aos grupos de empresas satélites e transferências anormais de capitais para o estrangeiro, o que conduziu a uma situação
financeira ruinosa. Em meados de 1973, em plena euforia bolsista,
as ações atingiram valores astronómicos, completamente absurdos. Nos finais desse ano as cotações começaram a baixar e no
primeiro trimestre de 1974 continuaram a manter-se numa rampa
descendente.
O “25 de Abril” veio encontrar o País no meio da crise económica
de 1973, e no começo de um enorme colapso que encaminhava a intervenção do Estado para a defesa prioritária do sistema financeiro e
dos monopólios. A Revolução contribuiu para que o País suportasse
melhor a crise económica internacional do que a grande maioria dos
restantes países da Europa Ocidental.
“No período imediatamente anterior à revolução ocorreu
ainda, por acréscimo, mas de modo sincronizado relativamente à crise internacional, uma situação de importante crise
conjuntural: a taxa de inflação aproximava-se dos 30%; após
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tempos de intensa especulação, era já evidente a quebra nos
mercados de títulos e de valores imobiliários; o défice da balança cambial de janeiro a abril de 1973 atingia cerca de 7
milhões de contos; e o sistema bancário debatia-se cada vez
mais com graves problemas de liquidez. Entretanto a baixa
económica internacional – com a crise do petróleo e a instabilidade monetária, combinando inflação com estagnação
(“estagflação”) em termos que se não podem analisar mais
aprofundadamente – marcou decisivamente esta fase imediatamente anterior a 25 de Abril (recordem-se as primeiras altas de preços de gasolina no último trimestre de 1973, como
situação emblemática do que iria ser a nova conjuntura), em
termos que, aliás, iriam continuar, agravados, durante os anos
de 1974 e 1975. Pode, assim, sublinhar-se que o 25 de Abril
de 1974 ocorreu num momento em que a economia portuguesa
combinava diversos dos fatores de deterioração que resultavam, por um lado, da situação interna, e, por outro, da crise
económica internacional, que se agravara sobretudo a partir
do último trimestre de 1973.”
(História de Portugal – 20 Anos de Democracia, Coordenação de
António Reis, p.175. Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1993)

1.3 – Os bancos antes do “25 de Abril”
A doutrina fascista reconhecia na “iniciativa privada o mais fecundo instrumento de progresso e da economia da Nação” (art.º 4º
do Estatuto do Trabalho Nacional) considerando-a como o “melhor
meio para atingir o progresso e o desenvolvimento da economia nacional”. Nesta matéria são semelhantes os princípios defendidos pelos partidos que apoiaram os governos que se seguiram após o golpe
militar de 25 de novembro de 1975.
O sistema bancário assente na iniciativa privada dominava a economia portuguesa, na sua quase totalidade através dos seus próprios
grupos. A banca privada dedicava-se, além disso, a práticas especulativas que chegavam a atingir formas de corrupção. Era dirigida
por meia dúzia de grandes grupos financeiros que, com o seu poder
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financeiro e económico, simultaneamente dirigiam e controlavam os
setores básicos da economia e, bem assim, o próprio Governo.
O objetivo dos banqueiros nunca foi o desenvolvimento económico e social do País, mas sim:
– Obter os mais elevados lucros, dominar a economia e a própria
atividade governativa, tutelar as empresas conhecidas como sendo
mais rendíveis através da manipulação do crédito;
– Acumular capitais alheios, provenientes das economias individuais ou familiares e dos excedentes de tesouraria das empresas e
dos serviços públicos;
– Privilegiar na concessão de crédito: as empresas integradas nos
respetivos grupos, sociedades sem qualquer atividade económica
(fantasmas), criadas exclusivamente para aplicar os depósitos bancários em benefício exclusivo dos seus proprietários e administradores; os especuladores para compra e venda de títulos, de imóveis
ou para açambarcamento; os usurários exploradores dos pequenos
camponeses, artesãos ou industriais.
Os principais bancos comerciais estavam ligados a grandes empresas industriais, comerciais e alguns a latifúndios. Grupos dispondo de meios financeiros poderosos, utilizando abusivamente as poupanças dos depositantes, dirigiam e controlavam os setores básicos
da economia: produção de aço, transportes, construção naval, indústria química, etc.
Os fundos depositados nesses bancos resultavam: das poupanças
dos cidadãos residentes ou emigrados; dos excedentes de tesouraria
das empresas, instituições ou serviços públicos; da acumulação de
capital destinada a compensar os acionistas ou a investir nas próprias
empresas; de operações especulativas.
A mobilização de recursos junto dos pequenos depositantes assumia várias formas, como as largas campanhas publicitárias, especialmente junto da emigração. Para conseguir baixos custos nos depósitos os pequenos depositantes eram remunerados com baixas taxas de
juro e eram cometidas irregularidades, quer no cálculo dos juros nos
depósitos a prazo, quer na retenção dos depósitos à ordem durante
alguns dias, sem abono de quaisquer juros. As principais vítimas da
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aplicação destes métodos eram os emigrantes que regularmente enviavam as suas poupanças. A captação de depósitos junto dos emigrantes
espalhados pelo estrangeiro permitiu, além do aumento dos depósitos,
fazer crescer as existências de divisas, que em muitos casos não chegavam a entrar em Portugal. Em contrapartida, os grandes depositantes beneficiavam de juros calculados a taxas superiores às legais.
Uma das importantes fontes de recursos era ainda conseguida
através da captação dos depósitos das Caixas de Previdência, que
se destinavam à liquidação de pensões de reforma e invalidez ou de
subsídios de doença. Outra, consistia no recurso ao Banco Central
como forma de aumentar a possibilidade de multiplicar a capacidade
de concessão de crédito.
Competiria ao sistema bancário proceder a uma correta aplicação
destes recursos que se traduzisse na sua contribuição para o desenvolvimento económico e social do País. Era da competência do Estado e do
Banco Central estabelecer regras, normas técnicas e éticas, a serem respeitadas pelos bancos. Porém, os recursos próprios e alheios eram colocados pela Banca dentro do critério de obtenção de maior lucro, através
da concessão de crédito, aplicações monetárias e financeiras, participação ema sociedades, movimentações bolsistas e outros negócios.
O abuso na aplicação dos dinheiros que lhes estavam confiados
colocavam em perigo a reposição dos depósitos, criava situações de
grave risco para os próprios bancos, para os depositantes e para os
que neles trabalhavam.
A colocação prioritária das poupanças não correspondia ao interesse nacional, mas sim aos interesses dos grupos monopolistas, em
que os bancos se inseriam, e à realização de elevados lucros. Muitas
das empresas mais rendíveis acabavam por ficar dependentes através
do crédito ou das garantias prestadas.
Os critérios básicos da concessão de crédito assentavam na rendibilidade, segurança, liquidez e, por último, finalidade do crédito.
Esta ordem de critérios variava conforme os beneficiários do crédito eram empresas do grupo ligado ao banco, grandes capitalistas,
multinacionais, individualidades com posições políticas destacadas,
especuladores de Bolsa, grandes latifundiários, ou se tratava de sim23
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ples pequenas empresas industriais e comerciais, agricultores, pescadores, ou consumidores individuais.
Parcelas significativas eram postas à disposição de monopólios internacionais que se instalaram no País sem trazerem os capitais mínimos necessários à instalação das suas empresas e, como tal, recorriam
aos recursos obtidos junto dos bancos portugueses, obtendo lucros fabulosos que exportavam para os destinos que lhes interessavam.
Muitas vezes os bancos sacrificavam a segurança ou a retribuição do montante emprestado quando daí obtinham outros benefícios
compensadores, aproveitando os benefícios decorrentes da crescente
inflação, da especulação monetária e financeira, especialmente nos
setores da construção civil, da compra e venda de terrenos e do negócio de ações.
Embora a principal finalidade do crédito fosse a obtenção do máximo lucro, assistia-se frequentemente a formas de concessão de
crédito anárquicas, tudo sendo consentido, desde a emissão de aceites bancários paralelos, financiamento a empresas fictícias, sacando
capitais em condições favoráveis ao Banco Central para distribuir
pelas empresas agrupadas. A grande maioria dessas empresas não
dispunha de capitais próprios suficientes, apoiando-se no crédito
bancário obtido das mais variadas formas, sendo normal a reforma
sucessiva para alargamento indefinido dos prazos.
Para obterem maior rendibilidade na concessão de crédito, os
bancos cometiam as mais diversas irregularidades, tais como: contagem de dias a mais no cálculo dos juros, por vezes com a aceitação
dos próprios clientes; a imposição de locais de pagamento diferentes
dos previstos, a fim de cobrarem comissões, designadas por prémios
de transferência; o alongamento dos prazos de vencimento com o
objetivo de praticar taxas mais elevadas no cálculo dos juros, ultrapassagem dos limites máximos legais, desrespeito pelas margens
mínimas de liquidez, etc.
A competição desenfreada entre os bancos fazia com que escondessem, uns dos outros, informações referentes ao crédito concedido
a clientes comuns que assim acumulavam créditos que frequentemente originavam situações de insolvência ou falência.
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O movimento comercial com o estrangeiro era modesto porque o
interesse dos grupos dominantes centrava-se sobretudo na exploração das colónias. As filiais dos bancos no estrangeiro que existiam
visavam apenas a captação de remessas de emigrantes.
Durante os primeiros anos da década de setenta verificou-se uma
rápida concentração capitalista associada a grandes investimentos,
fatores que tiveram grande repercussão no sistema bancário. Os
grandes grupos económicos e financeiros estenderam a sua atividade às ex-colónias, sobretudo Angola e Moçambique, onde a guerra
colonial proporcionava grandes negócios. A exploração das colónias
e a guerra foram importantes fontes de mobilização de capitais e
de obtenção de lucros. O mercado bolsista, até aí adormecido, foi
ativado passando a constituir um instrumento utilizado pelo sistema financeiro para desviar as poupanças individuais, as remessas
dos emigrantes e os capitais oriundos de áreas produtivas. Para corresponder a estas atividades e ao incremento de outras, os bancos
tiverem de se reorganizar e de admitir mais funcionários. A onda
de emigração influiu na abertura de escritórios, de dependências ou
filiais dos bancos portugueses no estrangeiro. Num espaço de tempo
muito reduzido alterou-se a composição social e o ambiente cultural
entre os bancários.
Com os bancos nas mãos dos monopolistas, que acontecia pouco
antes do “25 de Abril”?
“Nos últimos anos do regime fascista, largos milhões de
contos foram envolvidos em operações meramente especulativas, designadamente na compra e venda de títulos, contribuindo para a espiral verificada nas cotações da Bolsa. Muitas
pequenas economias individuais foram absorvidas na avidez
da obtenção de fáceis mas falsos lucros.”
(Artigo do autor deste livro no jornal “o diário” em 1983-08-20)
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1.4 – O setor bancário em “25 de Abril”
Caixa Geral de Depósitos
Antes da Revolução de 25 de Abril, o sistema bancário assentava essencialmente na iniciativa privada, possuindo o Estado apenas
uma instituição de crédito, a Caixa Geral de Depósitos – CGD, que
era, e é, a maior instituição bancária do País. Os fundos depositados
na Caixa representavam cerca de 86 % dos depósitos de todas as
Caixas Económicas.
A finalidade principal da CGD era a recolha e gestão dos depósitos obrigatórios do setor público, incluindo autarquias e previdência
social e a concessão de crédito ao mesmo setor. Uma outra fonte de
recursos consistia na recolha e mobilização das pequenas poupanças
aplicadas no fomento da atividade económica e social, através da sua
larga rede de agências.
A CGD detinha cerca de 25% do total dos depósitos do sistema
bancário, cabendo-lhe também mais de 20% do crédito global concedido, sendo a principal financiadora da formação de capital fixo tanto
do setor público como do setor privado. A nível de operações ativas, a
atividade da CGD era orientada essencialmente para o financiamento
de grandes infraestruturas a implantar pelo setor público e para o crédito a médio e a longo prazo à indústria e ao fomento da construção
urbana, sendo particularmente exigente quanto à segurança do capital
mutuado, garantido quase sempre por hipoteca ou penhor.
O modo de atuação da CGD enquadrava-se no princípio de deixar
para a iniciativa privada as atividades mais rendíveis, ficando o Estado com as atividades de apoio ao crescimento das forças produtivas,
nomeadamente o financiamento das infraestruturas não diretamente
rendíveis, através da captação de poupanças a custos não compatíveis com os objetivos lucrativos da banca privada ou através dos
próprios fundos públicos nela depositados.
A atividade da CGD era regida por uma lei orgânica estabelecida
pelo DL 48953, de abril de 1969. Nessa lei se define a CGD como
“pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com património próprio, competindo-lhe o exercício das funções de instituto de crédito do Estado”.
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A nível internacional, a CGD ocupava em 1972, quer em depósitos, quer em créditos concedidos, o 19º lugar das caixas económicas
do mundo capitalista. Em várias reuniões em que participei em alguns países europeus tive a oportunidade de notar a surpresa, manifestada pelos participantes, ao tomarem conhecimento da dimensão
relativa desta instituição.
Bancos emissores
O Banco de Portugal – BP era à data da nacionalização, de acordo
com os seus estatutos, um banco privado. Com efeito, o artigo 12º
determinava:
“Não é permitido ao Estado nem às autarquias locais ou
aos estabelecimentos dependentes do Estado adquirir direta
ou indiretamente ações do Banco”.
Porém, na realidade o capital social do BP, constituído por 200 000
ações com o valor nominal unitário de 1000$00, detinha uma participação mínima do Estado e da CGD (16 610 ações representativas
de 8,3 %). Os bancos comerciais e estabelecimentos especiais de
crédito possuíam 26933 ações nominativas, ou seja, 13,5 % do capital social.
Competia ao BP desempenhar a função de banco emissor e a supervisão das instituições de crédito e das sociedades financeiras. O
Governador e os dois Vice-Governadores eram nomeados pelo Ministro das Finanças; os restantes membros do Conselho de Administração eram eleitos pela Assembleia Geral dos acionistas.
O Banco de Angola – BA e o Banco Nacional Ultramarino – BNU
exerciam o papel de bancos emissores nas ex-colónias. Além da atividade bancária, estes bancos mantinham fortes ligações aos grupos
monopolistas aí implantados. Após a descolonização, as suas funções em Portugal reduziram-se à de simples bancos comerciais. O
BNU exercia a sua atividade em Moçambique e em todas as restantes ex-colónias, com exceção de Angola.
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Bancos de investimento
O Banco de Fomento Nacional – BFN era a única instituição que
se enquadrava na definição legal de banco de investimento. O seu património absorveu o ativo e o passivo do Fundo de Fomento Nacional.
O seu objeto social consistia, em especial, na concessão de crédito
a médio e a longo prazo. Podia também prestar garantias e cauções,
investir em sociedades privadas, participando no seu capital, adquirir
obrigações de empresas privadas ou títulos do Estado. O BFN abriu ao
público em 1960 com o capital de um milhão de contos, em que o Estado participava com 65 %. O capital social foi aumentado, em 1972,
para um milhão e quinhentos mil contos. Na altura da nacionalização,
pertencia ao Estado 59 % do capital social e o restante a entidades
privadas, nomeadamente instituições de crédito.
O Crédito Predial Português – CPP, criado em 1864, era considerado uma instituição especial de crédito em virtude da sua atividade principal consistir na concessão de crédito predial em regime
de hipoteca. Sendo embora uma sociedade com um grande número
de acionistas, o Estado detinha uma posição de relevo, a princípio
maioritária, mas que veio a decrescer com os aumentos de capital
a partir de 1970. A partir desse ano, o CPP começou a ser disputado por grupos financeiros que pretendiam criar um grande grupo
de investimento imobiliário. À data da nacionalização a posição do
Estado já não ultrapassava os 43%.
A Sociedade Financeira Portuguesa foi criada em 1969 com um
capital de um milhão de contos a subscrever pelo Estado, as Colónias, a CGD, o BFN e outras instituições de crédito. A posição acionista do Estado era porém maioritária.
O presidente do Conselho de Administração era nomeado pelo
Governo, que obrigava a sociedade pela sua assinatura. Pouco depois do 25 de Abril, o presidente em exercício ausentou-se do País
deixando algumas dúvidas por esclarecer.
A sociedade tinha por objeto o estudo, a promoção e a prática
de quaisquer operações financeiras e de investimento, nomeadamente as que envolvessem relações com o estrangeiro e as referentes a
títulos ou outras participações. Assumiu características inéditas no
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sistema bancário português. Os fins para que foi criada não eram
muito transparentes. Como se viria a confirmar, após o 25 de Abril,
o verdadeiro objetivo da sociedade estava orientado para práticas
especulativas de âmbito internacional.
Bancos Comerciais
De acordo com o artigo 47.º do DL 42641, de 12 de novembro de
1959, eram considerados bancos comerciais “as pessoas coletivas de
direito privado que … tiverem por objeto exclusivo o exercício com
fins lucrativos da atividade bancária e das funções de crédito, nomeadamente …”. Nesta categoria incluíam-se os bancos cuja atividade predominante se circunscrevia ao domínio das operações de curto prazo.
Em 13 de março de 1975, existiam os seguintes bancos comerciais nacionais: Agrícola e Industrial Visiense, da Agricultura, do
Alentejo, do Algarve, Borges & Irmão, Espírito Santo e Comercial
de Lisboa, Fernandes Magalhães, Fonsecas & Burnay, Intercontinental Português, Micaelense, Pinto de Magalhães, Pinto & Sotto
Mayor, Português do Atlântico e Totta & Açores. Os bancos estrangeiros eram apenas três: Banco do Brasil, Bank of London & South
America, Crédit Franco-Portugais.
Caixas Económicas
Os estatutos das Caixas Económicas previam a possibilidade de
receber depósitos nas suas diversas modalidades e várias operações
ativas, nalguns casos abrangendo crédito de curto prazo e noutros
apenas crédito hipotecário e empréstimos sobre penhores.
Em 25 de março de 1975, pelo DL n.º 156-A/75, a Caixa Económica de Lisboa, anexa ao Montepio Geral, foi transformada na
Caixa Económica do Montepio Geral, instituição de crédito detida
pelo Montepio Geral Associação Mutualista. A concessão de crédito foi posteriormente regulamentada por Despacho com data de
1975-05-20. Outras caixas existiam em Lisboa e Porto e bem assim
nas Ilhas Adjacentes, embora com pouco relevo.
Das Caixas Económicas Açorianas, apenas três eram sociedades
anónimas; as restantes estavam integradas em Casas de Misericórdia
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ou em associações. A participação estatal foi contestada em algumas
dessas caixas económicas, dadas as características específicas de algumas delas, furtando-se assim ao controlo do BP.
Nos anos de 1970/71, período que se caracterizou por um avanço do capitalismo monopolista em Portugal e pela consolidação de
grupos financeiros e industriais, a forma jurídica daquelas três Caixas
permitiu que o Banco Borges & Irmão – BBI, então com uma posição
débil nos Açores, tratasse de adquirir a maioria das ações. Tais ações,
com o valor nominal 100 escudos, foram adquiridas por 2500$00 cada
uma. Os seus proprietários correram então a vendê-las por tão elevado
preço, pouco se preocupando com a perda das “suas” caixas e com
a sua entrega a um banco do Continente. A atividade destas Caixas
apenas se alterou num aspeto: os seus fundos passaram a beneficiar
os novos acionistas, não se vislumbrando qualquer aplicação concreta
destinada ao desenvolvimento económico regional dos Açores. Foi assim possível ao BBI adquirir mais de 90% do capital social das Caixas
Económica: da Praia da Vitória, da Ribeira Grande e Picoense. Os
estatutos destas Caixas impediam que um só acionista detivesse mais
de 300 ações. Esta regra não era cumprida e continuou a não ser após
a negociação da quase totalidade do capital social.
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo
Estas Caixas tinham como finalidade emprestar aos seus sócios
os capitais de que necessitavam. Para isso, financiavam-se com empréstimos do Estado, dos sócios ou de terceiros, e também através de
depósitos à ordem ou a prazo.
Nunca as Mútuas de Crédito Agrícola fizeram qualquer concorrência aos bancos. Apesar de estarem autorizadas a receberem
depósitos, quase não os tinham por não poderem concorrer com
outras instituições privadas, quer por falta de meios, quer por estarem limitadas a taxas de juro máximas e a valores limitados de
empréstimos.
A concessão de crédito estava condicionada a fins agrícolas. Os financiamentos eram apoiados pela CGD, que exigia contragarantias de
fianças ou hipotecas dos terrenos, havendo responsabilidade solidária
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de todos os associados quanto ao fiel cumprimento das responsabilidades contraídas. O montante dos empréstimos era pouco expressivo
e a própria forma como eram concedidos traduzia-se num entrave ao
desenvolvimento. Quem não tivesse bens para onerar não podia beneficiar de crédito e os critérios praticados nos apoios financeiros não se
compadecia com as necessidades dos pequenos agricultores.
Com as alterações políticas a partir de abril de 1974, começou a
surgir uma movimentação das 142 Caixas de Crédito Agrícola existentes no sentido de se autonomizarem. Em 1978, foi criada a Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo – FENACOM,
com a função de apoiar e representar as suas associadas.
Em 1982, com a publicação do DL n.º 231/82, estas Caixas deixaram de estar sujeitas à tutela da CGD, prevendo-se a criação duma
Caixa Central que, de facto, foi criada em junho de 1984.
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2 – PERÍODO ENTRE 25 DE ABRIL DE 1974
E 13 DE MARÇO DE 1975
2.1 – A reação dos banqueiros
Uma vez afetado o domínio sobre o poder político e temendo a
força e a amplitude do movimento popular e democrático, os banqueiros enveredaram pela utilização da Banca como principal instrumento de sabotagem da nossa economia. Procuraram, de imediato,
responsabilizar o “25 de Abril” pelas dificuldades então sentidas e
criar condições para um golpe de Estado que permitisse inverter a
situação e restituir-lhes o poder que se esfumava. Esta estratégia implicava o apoio financeiro a partidos e outras instituições de direita e
extrema-direita, bem como a reconquista de posições a nível do aparelho de Estado. Sentindo-se incapazes, ao nível do poder, de travar
de imediato a revolução, os banqueiros trataram de transferir para o
estrangeiro elevados montantes de dinheiro deles e dos depositantes
e de congelar as transferências para o País dos fundos entregues pelos emigrantes.
Neste contexto, a nível dos bancos que continuaram a administrar, os banqueiros procuraram normalizar a liquidez, bastante afetada por irregularidades cometidas ao longo dos anos,
preocuparam-se com o cumprimento aparente das normas legais,
tentaram regularizar muitas das operações anómalas e ilegais que
tinham em curso, designadamente: os elevados montantes aplicados nas empresas dos grupos em que estavam integrados, através da
concessão de crédito em condições desfavoráveis para os bancos,
da participação no capital dessas mesmas empresas ou aquisição
de títulos obrigacionistas; descobertos em depósitos à ordem ou
limites excedidos em contas correntes; empréstimos de montantes
superiores aos permitidos por lei; liquidação de operações ilegais
concedidas a administradores ou a empresas do grupo; estornos
contabilísticos irregulares, praticados para esconder lucros ou fugir
ao pagamento de impostos; liquidação de “sacos azuis” por onde
faziam passar os seus negócios ilegais, etc.
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A orientação seguida pelos banqueiros de proteger, em primeiro
lugar, os seus grupos e a continuidade dos seus lucros, criou dificuldades a muitas empresas e consequentemente à economia nacional.
É sintomático verificar que, entre março de 1974 e março de 1975, os
depósitos nos bancos comerciais privados diminuíram cerca de 10 milhões de contos, mas que os depósitos na CGD e BFN, controlados pelo
Estado, registaram um aumento da ordem dos 15 milhões de contos.
Preocupados com o comportamento dos banqueiros, logo após
o 25 de Abril, os trabalhadores bancários promoveram, muito antes
da nacionalização, uma regular colaboração com o Movimento das
Forças Armadas – M.F.A. e as instituições governamentais, o que se
revelou muito útil no desenrolar de acontecimentos posteriores.
Um dos primeiros documentos, resultante desse trabalho conjunto,
consistiu na elaboração dum parecer a sugerir que “aos delegados do
Banco de Portugal na banca privada seja garantida uma assistência
efetiva através da criação de uma comissão de apoio no seio do Banco para onde estes foram destacados e constituída por trabalhadores
do mesmo”. No mesmo documento sugeria-se a criação ou o efetivo
funcionamento dum “Serviço de Centralização do Risco”.

2.2 – Princípios básicos para enfrentar a crise nacional
O “25 de Abril” veio criar condições para o arranque de “uma
nova política económica posta ao serviço do Povo Português … o
que necessariamente implicará uma estratégia antimonopolista”
(Programa do MFA). A prática exercida pelos primeiros governos
provisórios correspondeu a esta estratégia.
Desde abril de 1974 até ao fim de setembro de 1975, data em que
toma posse o VI Governo Provisório, diversos governos conseguiram conter os efeitos mais gravosos da crise económica mundial e
combater as medidas herdadas do regime fascista orientadas para
a defesa prioritária do sistema financeiro e dos monopólios. A Produção Nacional aumentou, em 1974, 3% a preços constantes e, em
1975, observou-se uma pequena diminuição mas inferior à verificada em muitos países europeus. Contrariamente ao que era habitual,
a produção agrícola aumentou nos anos de 1974 a 1976. A inflação
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que tinha atingido valores assustadores foi contida principalmente
a partir do IV Governo Provisório. Os salários dos trabalhadores
subiram mais do que os preços, o que determinou o aumento do
poder de compra das camadas mais desfavorecidas. O volume de desempregados foi influenciado pelo regresso em massa dos cidadãos
que viviam nas ex-colónias.
Em 15 de maio de 1974 foi publicado o DL 203/74, que definiu
no seu preâmbulo os princípios básicos para a resolução da grande
crise nacional a executar pelo Governo Provisório, cuja constituição
foi então decidida.
Em matéria de política económica e financeira, foram definidas as
seguintes linhas de orientação:
a) Combate à inflação, através de medidas de caráter global;
b) Revisão da orgânica e dos métodos de administração económica, de modo a dotá-los de eficiência e celeridade de decisão;
c) Eliminação dos protecionismos, condicionalismos e favoritismos que restrinjam a igualdade de oportunidades e afetem o
desenvolvimento económico do País;
d) Criação de estímulos à poupança e ao investimento privado –
interno e externo –, com salvaguarda do interesse nacional;
e) Adoção de novas providências de intervenção do Estado nos
setores básicos da vida económica, designadamente junto de
atividades de interesse nacional, sem menosprezo dos legítimos interesses da iniciativa privada;
f) Intensificação do investimento público, designadamente no
domínio dos equipamentos coletivos de natureza económica,
social e educativa;
g) Gestão eficiente e coordenada das participações do Estado,
orientada para a defesa efetiva do interesse público;
h) Prossecução de uma política de ordenamento do território e de
descentralização;
i) Liberalização – em conformidade com os interesses do País –
das relações económicas internacionais, no domínio das trocas
comerciais e dos movimentos de capitais;
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j) Apoio e fomento de sociedades cooperativas. Revisão dos circuitos de comercialização, de molde a libertá-los de intervenções e encargos não justificados;
l) Revisão imediata do IV Plano de Fomento, no quadro de uma
estrutura participativa, transformando-o num instrumento efetivo de promoção social e desenvolvimento. Revisão orgânica
dos planos de fomento;
m) Reforma do sistema tributário, tendente à sua racionalização
e à atenuação da carga fiscal sobre as classes desfavorecidas,
com vista a uma equilibrada distribuição do rendimento;
n) Adoção de medidas excecionais destinadas a combater a especulação e a fraude fiscal;
o) Reforma do sistema de crédito e da estrutura bancária, visando, em especial, as exigências do desenvolvimento económico
acelerado;
p) Nacionalização dos bancos emissores;
q) Dinamização da agricultura e reforma gradual da estrutura
agrária;
r) Auxílio às PME;
s) Proteção das participações minoritárias no capital das sociedades;
t) Reorganização dos serviços de estatística, de modo a garantir
a objetividade da informação e a permitir a intervenção oportuna na gestão da economia.
Em 1975, baixou e défice da Balança Comercial em cerca de 7,5
milhões de contos.

2.3 – Nacionalização dos bancos emissores
Entretanto, em 15 de setembro de 1974 veio a ser decretada a nacionalização dos três bancos emissores, existentes na altura, ou seja,
BP, BA e BNU. Era indispensável a nacionalização destes três bancos
para consecução de uma política antimonopolista e anticolonialista.
O BP transformou-se numa empresa pública, de cujas ações o Estado passou a ser o único titular, continuando a exercer todas as funções
que lhe estavam cometidas por força de lei, de contratos com o Estado
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e dos seus estatutos. Além do exclusivo da emissão monetária, cabia-lhe o exercício do controlo da banca comercial nomeadamente no que
se referia a aspetos de liquidez, solvabilidade e exportação de capitais.
Na realidade, as ligações com os bancos privados levaram a que o
papel fiscalizador não fosse cabalmente exercido, tendo chegado a ser
colocado em risco a salvaguarda dos interesses dos depositantes.
O DL 452/74, de 13 de setembro, determinou que se impusesse
a publicação duma lei orgânica ajustada à nova qualidade do Banco
Central. Com efeito, as suas funções e estatutos vieram a ser redefinidos através da Lei Orgânica publicada em 15 de novembro de 1975.
A política monetária tornou-se mais ativa e o BP assumiu importantes responsabilidades nas áreas de controlo monetário e do crédito.
O Banco de Angola transformou-se numa empresa pública, de
cujas ações o Estado passou a ser o único titular. Com a descolonização deixou de ser banco emissor em Angola e passou a funcionar
apenas em Portugal como banco comercial. Em 1976, foi nacionalizado em Angola e transformado em Banco Nacional de Angola.
O Banco Nacional Ultramarino transformou-se também numa
empresa pública, de cujas ações o Estado passou a ser o único titular.
Com a descolonização deixou de ser banco emissor em Moçambique
e restantes colónias, passou a funcionar apenas em Portugal como
banco comercial. Em 1975, Moçambique nacionalizou o BNU,
mudando-lhe o nome para Banco de Moçambique.

2.4 – Intervenção nos bancos comerciais privados
Embora a nacionalização dos bancos emissores constituísse um
primeiro e importante passo para a liquidação dos poderosos monopólios privados, permanecia intacta a banca comercial que era dirigida pelos mesmos grupos que dominavam a economia nacional, o
que era contraditório com a “estratégia antimonopolista” definida no
“Programa do MFA”.
Em 12 de outubro de 1974, foi publicado o DL 540-A/74 que determinou a intervenção do Estado na superintendência, coordenação
e fiscalização da atividade das instituições de crédito, bem como das
instituições auxiliares de crédito e das instituições parabancárias,
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sempre que se verificasse uma situação de desequilíbrio suscetível
de afetar o regular funcionamento tendente a perturbar as condições
normais do mercado monetário, cambial ou financeiro.
A aplicação deste Decreto permitiu ao Conselho de Ministros determinar, na mesma data, a intervenção do Estado no Banco Intercontinental Português – BIC, suspendendo das suas funções a respetiva administração e nomeando novos administradores por parte do
Estado.
Este banco foi posteriormente extinto, em abril de 1977, absorvido pelo Banco Pinto & Sotto Maior, sendo transferidos para este
último todos os valores ativos e passivos. O restante património, designado por “Grupo Jorge de Brito” ficou sujeito a uma gestão especial com solvabilidade garantida pelo Estado.
Pouco tempo depois, em 29 de novembro de 1974, é sentida a
necessidade de designar delegados do BP junto dos bancos privados
“em ordem de assegurar, por parte das instituições de crédito, uma
melhor observância das orientações e diretrizes fixadas pelo Governo e pelo BP quanto à aplicação dos recursos financeiros e quanto
à assunção de obrigações para com o estrangeiro”. O DL 671/74,
daquela data, determinou as competências destes delegados, que
deviam comunicar ao governador do BP os desvios e dificuldades
encontradas no desempenho das suas funções.
A atividade dos bancos comerciais circunscrevia-se quase exclusivamente ao mercado de capitais a curto prazo (mercado monetário), excetuando as operações de crédito que resultavam da renovação sucessiva, ou as operações com regime especial de crédito a médio prazo. Porém, mais tarde, pelo DL 353-J/77, de 29 de agosto de
1977, foram os bancos comerciais autorizados a efetuar operações
de crédito a médio e a longo prazo, resultantes de capitais alheios,
em especial de depósitos a prazo superior a 180 dias.

2.5 – Intervenção em instituições parabancárias
Na prática, as instituições parabancárias, todas ligadas à banca
comercial, foram total ou parcialmente intervencionadas, em consequência da nacionalização dos próprios bancos. Estas instituições
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abrangiam, entre outras, os fundos de investimento, as sociedades
“factoring”, os cartões de crédito.
Os dois grandes fundos de investimento existentes, e as respetivas
sociedades gestoras, foram intervencionados na sua quase totalidade,
pois além do Grupo CUF, no caso do FIDES – Fundo de Investimento
para o Desenvolvimento Económico e Social, e do Banco Português
do Atlântico, e no caso do FIA – Fundo de Investimento Atlântico,
apenas existiam insignificantes participações estrangeiras.
A sociedade International Factors (Portugal) era participada em
60% por dois bancos portugueses, 20% pelo Crédit Franco-Portugais
e, os restantes 20%, pela sociedade International Factors. Na sociedade “Walter E. Heller Factoring”, existia uma participação direta de
20% do Banco da Agricultura e ainda uma participação da sociedade
ICOSAL, pertencente a esse banco.
Dos três cartões de crédito existentes no País, dois foram posteriormente nacionalizados, o Sotto Mayor e o Unibanco. O terceiro
pertencia ao Diners Club Português, sociedade controlada pelo Banco do Alentejo, detentor de 14% do capital, e pela DEFIORO, com
uma participação de 51%, sociedade pertencente ao Grupo Borges
& Irmão.
Entre outras atividades que concorriam com os bancos, embora de forma restrita, destacou-se pela sua importância o comércio
de câmbios exercido pelos cambistas. Se bem que a sua atividade
estivesse limitada à realização de operações cambiais, as casas de
câmbio dedicavam-se frequentemente a práticas ilegais realizando
operações, por vezes de grande vulto, em conluio com especuladores internacionais. A exportação de capitais por via ilegal era uma
das suas práticas. As transformações políticas e económicas que se
verificaram levaram a que as casas de câmbios viessem a ser extintas em 1976, pondo-se assim fim a uma das práticas especulativas
existentes.
Nos últimos anos anteriores a abril de 1974, a especulação sobre títulos em Bolsas, e fora delas, atingiu volumes excecionalmente
elevados e aumentaram perigosamente os créditos bancários sobre
títulos. O encerramento da Bolsa e a suspensão de transações com
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títulos foram, em 29 de abril de 1974, determinados pela Junta de
Salvação Nacional. Esta decisão veio a ser confirmada mais tarde
por um Despacho com data de 16 de agosto de 1975, face às dúvidas
que entretanto se tinham levantado.

2.6 – Intervenção na gestão de empresas privadas
Logo após o 25 de Abril de 1974, os capitalistas nacionais e estrangeiros e os grandes agrários desencadearam a sabotagem económica em grande escala. Este comportamento motivou a publicação
em 25 de novembro de 1974 do DL 660/74, que admitiu a possibilidade do Estado prestar assistência às empresas privadas na obtenção
dos meios financeiros indispensáveis ao seu regular funcionamento
ou sujeitá-las à intervenção direta na sua gestão.
Eram envolvidas nesta medida as empresas nas seguintes situações (nª2 do art.º 1º):
a) Encerramento ou ameaça de despedimento, total ou de secções
significativas da empresa, ou despedimentos efetivos ou iminentes de partes importantes do pessoal, sem justa causa;
b) Abandono de instalações ou estabelecimentos;
c) Descapitalização ou desinvestimento significativos e injustificados;
d) Incumprimento ou mora no cumprimento, de forma reiterada,
das obrigações da empresa;
e) Desvio de fundos da atividade corrente da empresa;
f) Redução dos volumes de produção não justificada em termos
de mercado;
g) Empolamento injustificado das despesas gerais e de administração;
h) Outras situações emergentes de conduta dolosa ou gravemente
negligente na condução da atividade empresarial.
Estas situações poderiam determinar a realização dum inquérito
que levaria à tomada de determinadas providências, justificadas pelo
interesse nacional, para evitar a liquidação ou a declaração de falência
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das empresas, mantendo a continuidade da sua atividade com proveito
para a economia nacional ou para impedir graves prejuízos de âmbito
regional.
No caso de se verificar que era contrária ao interesse público a restituição de uma empresa reequilibrada com recursos da coletividade,
àqueles que a tinham conduzido à rotura do seu equilíbrio económico e
financeiro, o Estado podia declarar a sua nacionalização subsequente.
Quando se reconhecia que a empresa apenas carecia de intervenção financeira, o Estado poderia promover junto das instituições de
crédito a prestação dum auxílio financeiro justificado, prestar garantias reais ou avales, participar do capital social ou subscrever obrigações convertíveis em ações ou empréstimos.
O referido decreto não chegou a ser regulamentado e, em muitos
casos a intervenção não chegou a ser pedida, não se aproveitando
convenientemente os benefícios deste instrumento legal. Mesmo
assim, algumas centenas de empresas foram intervencionadas ou
transformadas em cooperativas de produção. Este Decreto-Lei foi
posteriormente revogado pelo DL 422/76, de 29 de maio, que deixou
de considerar motivo para intervenção estatal o desvio de fundos, a
redução injustificada do volume da produção e o empolamento de
despesas administrativas.
A concentração monopolista, mais acentuada nos últimos anos
do salazarismo, deu lugar a que muitas das empresas nacionalizadas, especialmente dos ramos bancário e segurador, participassem
do capital social de numerosas empresas industriais, comerciais e
até mesmo agrícolas, permitindo assim ao Estado uma intervenção
indireta e a sua transformação em empresas mistas de capital público
e privado.

2.7 – Memorial entregue na Presidência do Conselho de
Ministros
A pedido do Presidente do Conselho de Ministros, General Vasco
Gonçalves, através do tenente da Marinha Rosário Dias, prematuramente falecido, surgiu a oportunidade de descrever verbalmente, e
depois por escrito, em 11 de novembro de 1974, o comportamento
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habitual dos bancos comerciais na área de distribuição do crédito,
apresentar algumas sugestões acerca de medidas a adotar para ultrapassar a perigosa situação da Banca Comercial e o seu domínio
sobre a atividade económica nacional. O “memorial”, cujo texto se
transcreve em anexo, na íntegra, reconhece a grande dificuldade em
concretizar na prática tais medidas sem uma intervenção direta nas
próprias administrações dos bancos comerciais. Embora, sem chegar
a citar a palavra “nacionalização”, as soluções consideradas conduziriam à provável necessidade de recorrer à adoção dessa via. (Ver
Anexo n.º 2)
Embora este documento se destinasse apenas a dar a conhecer
uma visão real da atividade bancária que, após o 25 de Abril, se
mantinha ainda em termos semelhantes, o certo é que acabou por ter
um grande impacto junto dos governantes, ajudando a vencer muitas
hesitações que dificultavam a tomada de decisão de nacionalizar a
banca comercial privada.
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3 – PERÍODO DE 14 DE MARÇO ATÉ AO FINAL
DE 1975
3.1 – Nacionalização da Banca em 14 de março de 1975
Os acontecimentos de “11 de março de 1975” vieram pôr em
evidência os perigos que existiam, para os superiores interesses da
revolução, se não fossem tomadas medidas imediatas no campo de
controlo efetivo do poder económico e financeiro.
Assim, a 14 de março de 1975, na sequência do abortado golpe
contrarrevolucionário e da luta dos trabalhadores bancários, as instituições de crédito foram nacionalizadas, com exceção dos bancos
estrangeiros, das caixas económicas e das caixas de crédito agrícola
mútuo. (Decreto-Lei n.º 132-A/75 do Conselho da Revolução). O
mesmo diploma dissolveu os corpos gerentes dos bancos nacionalizados e nomeou, em sua substituição, comissões administrativas
temporárias que deveriam gerir os bancos até à nomeação de órgãos
definitivos a definir em futura legislação. Tratou-se de um ato político de profundo alcance económico e social, que vibrou um golpe
importante sobre a oligarquia financeira e definiu alguns objetivos
globais para a economia em geral e para a Banca em particular.
Com a nacionalização da Banca procurava-se criar condições para
corresponder ao segundo D do Programa do MFA (Democracia, Desenvolvimento e Descolonização). A palavra de ordem simbólica da
altura “A Banca ao Serviço do Povo” definia a ideia de que o setor financeiro deveria constituir o motor do desenvolvimento harmonioso
da economia e do País. Se a nacionalização não tivesse sido efetuada
uma grande parte da atividade agrícola, industrial e comercial, teria
sucumbido à crise económica interna, herdada do regime anterior, e
à crise então existente na economia mundial.
A maioria dos membros do Conselho da Revolução e do Governo
apoiou e participou na decisão de nacionalizar a Banca e os Seguros,
marcando definitivamente o evoluir social, económico e político da
Revolução de abril, na perspetiva antimonopolista apontada no Programa do MFA.
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No próprio dia 11 de março, o SBSI deu início a essa grandiosa
tarefa de pugnar pela nacionalização da Banca Comercial, iniciando-se todo um processo de a colocar apta a pôr fim a um sistema bancário ao serviço dos grupos monopolistas e a procurar que o mesmo
viesse a desempenhar um papel chave no relançamento do desenvolvimento económico e social do País. Entre os principais objetivos a
alcançar predominavam: o controlo efetivo do poder económico, a
estabilização financeira, a salvaguarda dos interesses dos depositantes, a criação de emprego, a atenuação dos efeitos da crise refletidos
no comércio externo.
Pretendia-se uma mobilização de poupanças e a canalização do
investimento para apoio às PME, a satisfação das necessidades prementes da população e a criação de novos postos de trabalho.
A nacionalização bancária travou a anarquia existente na concessão de crédito e alterou os critérios a adotar, que passaram a basear-se fundamentalmente na finalidade do crédito, segurança, liquidez,
rendibilidade. Os setores, que não podiam prescindir do crédito, foram os mais beneficiados tendo em atenção a sua maior utilidade
económica e social.
A nacionalização da Banca arrastou consigo avultadas participações em empresas dos mais variados setores de atividade económica,
muitas vezes dispersos por mais do que um banco e que se acumulavam no conjunto dos bancos nacionalizados. A concentração de
capitais num número restrito de grupos monopolistas deu lugar a
que passasse a ser controlada pelo Estado, direta ou indiretamente,
grande quantidade de empresas de ramos diversificados. Esta circunstância permitiu alargar o âmbito de intervenção do Estado na
vida económica nacional. A ligação entre o capital bancário e o capital industrial revelou a atribuição de crédito excessivo a numerosas
sociedades que não dispunham de meios para exercer a sua atividade
sem o apoio e o controlo do sistema bancário. Com a nacionalização
da Banca deu-se uma transferência real para o setor público dos riscos inerentes aos empreendimentos das empresas, circunstância que
não podia deixar os bancos indiferentes à sua gestão. Porém, com as
nacionalizações não se pretendeu acabar com a propriedade privada,
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mas antes intervir nos setores chave da economia e liquidar as influências perniciosas dos monopólios.
Esta histórica decisão tornou inevitável a extinção do Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias, o que foi determinado em 19
de junho de 1975 pelo DL 296/75. Uma comissão liquidatária foi
nomeada para assegurar o normal funcionamento dos serviços até à
data definitiva da liquidação.

3.2 – Os dias imediatos
Nos dias seguintes à nacionalização desencadeou-se uma intensa
atividade que envolveu delegados sindicais, membros das comissões
de trabalhadores, numerosos funcionários e mesmo quadros técnicos
bancários, com resultados práticos que surpreenderam o País e muitas
instituições estrangeiras. Assim foi possível, quase dum dia para outro, substituir as administrações e direções gerais dos bancos nacionalizados e mantê-los em pleno e imediato funcionamento. Destruiu-se
o mito da impossibilidade das instituições bancárias, seguradoras e
outras grandes empresas, poderem sobreviver sem a participação ativa
e direta dos detentores do capital ou dos seus representantes.
Logo nos dias imediatos à nacionalização foram tomadas medidas,
em colaboração com representantes dos trabalhadores de cada banco,
no sentido de impedir a entrada de administradores e diretores gerais e
de manter o funcionamento regular da atividade bancária em todos os
departamentos e agências, o que foi plenamente conseguido.
Apenas, numa agência do Banco Fonsecas & Burnay, no Porto,
e no BA, em Lisboa, se registaram movimentações provocatórias,
entretanto, sanadas.
Numerosas reuniões foram efetuadas com gerentes, chefes de
secção e mesmo diretores, delegados sindicais e comissões de trabalhadores, com o fim de garantir a manutenção da estrutura em vigor e
a realização normal e regular das transações bancárias. Com poucas
exceções, os diretores e gerentes mostraram-se dispostos a colaborar, mantendo-se assim nas respetivas funções.
Do conhecimento que então se adquiriu da situação de cada
banco e do conteúdo das inspeções realizadas, designadamente às
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tesourarias, verificou-se a existência, no Banco Pinto de Magalhães,
de operações ilícitas financiadas pela tesouraria do banco, através
dum vale de caixa no montante de mais de dois milhões de contos,
o que justificou uma inventariação da carteira de títulos, contas no
estrangeiro não autorizadas pelo BP e a sua conformidade com a
contabilidade do Banco. O Presidente do Conselho Fiscal do Banco
Pinto de Magalhães decidiu participar estas irregularidades à Polícia
Judiciária, independentemente das medidas que o governo do BP
reputasse levar a cabo.
No BBI, tinham sido concedidos volumes de crédito que ultrapassavam 150 mil contos a cada uma das dezenas de “sociedades
fantasmas” que dispunham de um capital social de apenas 50 contos,
pertencentes aos donos do Banco e suas famílias, sociedades que
funcionavam em grande parte num simples escritório sem exercerem
qualquer atividade económica.
No Banco Fernandes Magalhães justificou-se a realização duma
análise exaustiva das responsabilidades das empresas associadas,
com o fim de esclarecer melhor a situação do próprio banco.
As sabotagens não se fizeram esperar: abandono das empresas,
sobretudo industriais, pelos seus proprietários; sobre e subfacturação
em transações com o estrangeiro; compra por residentes de moeda
estrangeira a emigrantes; transferências de depósitos à ordem para
os bancos estrangeiros, depois depositados por estes a prazo na banca nacionalizada, etc., etc.
É de destacar também o clima de dificuldades criado pela banca internacional, concretizado pelas formas mais diversas: exigência de confirmação da abertura de créditos, cativação de saldos em
contas de depósitos em paralelo com essas operações; pressão junto de fornecedores de empresas portuguesas no sentido de alterar
o condicionalismo normal nas suas relações comerciais; alteração
dos prazos habituais de financiamento; exigência de aberturas de
créditos às notas de encomendas, até para montantes irrisórios, etc.
Procurou-se combater este clima, bem como as suas consequências,
desencadeando-se ações, por meio de correspondência ou visitas,
com o fim de esclarecer a situação que efetivamente se registava na
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Banca portuguesa, e transmitir a confiança e credibilidade necessárias para o prosseguimento das relações bancárias normais com o
exterior.

3.3 – Comissões Administrativas
Os órgãos sociais dos bancos nacionalizados foram dissolvidos e
substituídos por comissões administrativas, até à entrada em funcionamento dos futuros órgãos de gestão e fiscalização. Estas comissões respondiam perante o Estado e detinham poderes, determinados
pela lei ou pelos estatutos das respetivas instituições de crédito, que
abrangiam a área do trabalho e a prática de atos relacionados com
a gestão corrente. Além disso, eram obrigadas, após o termo do seu
mandato, a relatar a sua atividade e a prestar contas perante o Ministério das Finanças – MF
As Comissões Administrativas foram nomeadas a título provisório, pelo prazo de três meses, com o objetivo de garantirem a manutenção do funcionamento normal dos bancos até que houvesse uma
resolução definitiva. Portanto, não deveriam tomar quaisquer iniciativas especiais num tão curto espaço de tempo. Posteriormente, os
seus mandatos foram prorrogados até ao final de ano de 1975 (DL
288-A/5 de 12 de junho).
Estas Comissões Administrativas foram constituídas sobretudo
por técnicos bancários que, embora na sua maioria sem experiência de gestão, conseguiram manter o funcionamento normal das
instituições apesar das sabotagens e provocações constantes que
tiveram de enfrentar. Houve a preocupação de escolher bons técnicos, independentemente das suas opções políticas ou religiosas. A
escolha foi feita com a colaboração e o apoio dos Sindicatos Bancários e do MF. É natural que a rapidez com que se avançou para a
nacionalização não tenha permitido escolher os mais aptos. Ao fim
dos nove meses de atividade, alguns técnicos revelaram-se melhores do que se pensava e outros naturalmente não corresponderam
do mesmo modo.
Na altura da nacionalização, apenas foram excluídos das suas
funções os diretores-gerais, não porque houvesse a intenção de os
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sanear mas porque, dada a gravidade dos problemas existentes nos
bancos, ser embaraçosa a sua permanência, mesmo para os próprios,
visto estarem intimamente ligados às administrações.
Aos novos responsáveis pela gestão dos bancos, logo se fez sentir
a necessidade de coordenação da sua atividade de modo a evitar que
os vários bancos, depois de nacionalizados, continuassem a concorrer entre si, através de práticas muitas vezes à margem da legalidade,
dando uma imagem de descoordenação que não contribuiria para
dignificar as instituições nacionalizadas.
Muitas foram as iniciativas assumidas pelas Comissões Administrativas em concordância com a Administração do BP e o MF, especialmente nas áreas de reestruturação do sistema bancário, cobertura
geográfica de agências e correspondentes, uniformização da política
de crédito, controlo de riscos e informações, acompanhamento da
movimentação de depósitos e cambiais, contacto com os emigrantes para assegurar as suas remessas, apoio jurídico, económico ou
informático, formação e gestão de pessoal. Foram ainda apoiadas e
acompanhadas as iniciativas de esclarecimento público promovidas
pelas Campanhas de Dinamização Cultural do Movimento das Forças Armadas – MFA.
Nos dias imediatos a 14 de março foram designados dois representantes bancários para se deslocarem ao estrangeiro com o objetivo de tratarem dos problemas decorrentes da nacionalização das
instituições de crédito portuguesas. Posteriormente, um Grupo de
Trabalho foi criado em 1975-04-26, por Despacho do Ministro das
Finanças, com a incumbência de coordenar as diversas formas de representação e estabelecimento de bancos portugueses no estrangeiro. Em reunião das instituições de crédito, realizada em 1975-10-31,
ficou decidido que os problemas relacionados com a emigração passassem a ser tratados por este Grupo, liderado pela Sociedade Financeira Portuguesa.
Estas iniciativas, realizadas com a colaboração dos sindicatos, delegados sindicais, comissões de trabalhadores, tiveram o condão de
mobilizar os empregados bancários independentemente das suas opções políticas. Várias centenas de trabalhadores participaram ativa47
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mente na realização de tarefas muito importantes com vista a colocar
os bancos nacionalizados em posição de corresponder às necessidades da situação económica do País.
Por Despacho do MF de 28 de abril de 1975, o vencimento mensal líquido das Comissões Administrativas foi fixado em 30 000$00.
Na reunião efetuada no BP, em 1975-10-24, ficou decidido que as
Comissões Administrativas seriam substituídas por órgãos definitivos até ao final do ano.

3.4 – Reestruturação do Sistema Bancário
Com a nacionalização da Banca sentiu-se a necessidade imediata
de normalizar e uniformizar métodos e processamentos de trabalho
e, bem assim, de coordenar e dinamizar os serviços correntes. Para
esse efeito, o BP, na qualidade de banco central, iniciou um contacto
periódico e sistemático com as Comissões Administrativas que permitiu a elaboração de critérios comuns de apreciação das operações
bancárias, a definição de linhas de política a seguir pelos bancos, no
imediato e no longo prazo, a criação de estruturas indispensáveis ao
estudo e implantação de ações prioritárias.
A coordenação das instituições de crédito determinou a constituição de comissões ou grupos de trabalho, criados por despacho ou
surgidos para responder a problemas concretos e urgentes. Algumas
destas estruturas dependiam da Secretaria de Estado do Tesouro e
outras do BP.
Começaram assim a surgir as primeiras tentativas de coordenação regular e sistemática da atividade bancária, através de:
reuniões periódicas das Comissões Administrativas com o BP e
a Secretaria de Estado do Tesouro; constituição da Comissão de
Coordenação da Atividade Interbancária de Formação e da Comissão de Uniformização das Relações Laborais, que ficaram na
dependência direta dos Ministérios das Finanças e do Trabalho;
funcionamento de Centrais de Risco e Informações; reuniões de
representantes dos serviços de publicidade e marketing (criando-se a marca “Banca Nacionalizada”), dos serviços de obras, de
organização e informática, etc.
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Para estruturar o processo de transformação do Sistema Bancário
foi criado, por Despacho do Secretário de Estado do Tesouro de 6 de
maio de 1975, a Comissão de Reestruturação do Sistema Bancário –
CRSB, constituída por representantes das seguintes entidades: MF,
Secretaria de Estado de Planeamento, BP, Sindicatos dos Bancários
de Lisboa, Porto e Coimbra e presidida pelo Secretário de Estado do
Tesouro.
Os objetivos desta Comissão foram assim definidos:
– transformar o sistema bancário no elemento motor do processo
de substituição das estruturas capitalistas, com vista à construção da via portuguesa para o socialismo;
– conferir ao Banco Central os indispensáveis meios que lhe permitissem desempenhar uma adequada ação dinamizadora e
controladora de todo o sistema bancário e, em última análise,
da política monetária, cambial e financeira;
– possibilitar uma conveniente avaliação dos recursos financeiros
disponíveis e a maior eficácia na distribuição e avaliação dos
mesmos, particularmente no respeitante a um crescente apoio
às PME;
– articular a atividade bancária com o planeamento económico.
Em julho de 1975, a CRSB elaborou um “Programa Geral de
Ação”, onde se previam duas fases para a reestruturação do sistema
bancário:
– nova Lei Orgânica para o Banco de Portugal;
– criação de órgãos de coordenação bancária a nível regional e
nacional.
Na reunião das Comissões Administrativas de 30 de julho de
1975, foi feita uma exposição sobre os princípios gerais da reestruturação da Banca em matéria de coordenação. Com este propósito foi
definido o Conselho Coordenador da Política de Crédito, o Conselho
das Instituições de Crédito e a Comissão Executiva do Conselho de
Administração do BP, esta encarregada de dirigir e assegurar a dinamização, coordenação e fiscalização das instituições de crédito.
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Referiu-se, além disso, a forma de organização a nível regional e a
criação de órgãos de coordenação no âmbito dos serviços do BP.
A 28 do mês seguinte, o Conselho de Administração do BP aprovou a criação do Serviço de Coordenação da Atividade Bancária
– SCAB, que integraria três setores: Secretaria, Coordenação dos
Secretariados Regionais e Coordenação das Instituições de Crédito.
Seria o Departamento através do qual o B.P. cumpriria as missões
cometidas pelo Governo no domínio da coordenação de toda a atividade bancária. O SCAB era dirigido a nível do B.P. por um administrador e funcionou normalmente, durante alguns meses, emanando
determinações para os vários bancos, após a sua discussão nas reuniões semanais das Comissões Administrativas. Competia-lhe dar
apoio administrativo às estruturas previstas, estudar a implantação
dos Secretariados Regionais, fornecer os meios técnicos adequados,
estabelecer a ligação entre os Secretariados e os grupos de trabalho
a eles agregados, elaborar instruções, etc.
No sentido de conseguir uma maior eficiência foram criados Grupos
de Trabalho, para determinadas áreas de atividade a funcionar na dependência direta da Comissão Executiva, cuja coordenação competiria
a membros das comissões administrativas das instituições de crédito
ou a quadros da direção do B.P. A experiência, entretanto adquirida,
aconselhou o lançamento imediato destes Grupos de Trabalho nas seguintes áreas específicas: crédito, comercial, relações com o estrangeiro, organização e informática, gestão. O caráter aberto destes grupos
permitia uma adequada mobilidade na utilização de técnicos de outras
instituições para a realização em tempo oportuno dos estudos e tarefas
exigidas pelas novas funções atribuídas ao Banco Central. O SCAB
tinha também como missão implantar a coordenação regional. Porém,
na prática, o cumprimento desta decisão foi precário e os Secretariados
Regionais, então previstos, apenas chegaram a ser instituídos nos Açores e na Madeira. Após a queda do V Governo Provisório, o conteúdo
original do SCAB foi esvaziado, acabando por ser extinto.
Desde os primeiros meses da nacionalização que várias equipas
de técnicos bancários, quase todos elementos das Comissões Administrativas ou seus colaboradores, se preocuparam em encontrar
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soluções muito concretas e válidas para conduzir a prestação dos
serviços bancários por vias que permitissem desempenhar com eficácia e competência a sua missão. Assim, essas equipas dedicaram-se a elaborar estudos bastante aprofundados sobre a reestruturação
do Sistema Bancário, numa ótica de continuidade da existência dum
setor nacionalizado bastante amplo.

3.5 – Lei orgânica do Banco de Portugal
Logo após a nacionalização do BP, impôs-se a necessidade de o
dotar dum dispositivo legal ajustado à nova qualidade de empresa
estatal. Ficou então prevista a publicação da Lei Orgânica, que só
veio a ser publicada a 15 de novembro pelo DL 644/75. Com efeito,
os estatutos foram redefinidos, a política monetária tornou-se mais
ativa e o Banco assumiu importantes responsabilidades nas áreas de
controlo monetário e do crédito.
No seu preâmbulo, afirmava-se:
“Entretanto, as sucessivas modificações ocorridas na vida
política portuguesa e a evolução do processo de transformação do sistema económico do País impuseram o reforço e
alargamento das funções do Banco com o objetivo de orientar
e controlar o funcionamento do sistema de crédito à luz dos
novos condicionalismos.”
E mais adiante:
“Verifica-se, por isso, premente necessidade de publicar a
prevista Lei Orgânica, que irá permitir ao Banco de Portugal
enquadrar-se em condições mais eficazes no processo de reestruturação do sistema bancário e, de um modo geral, da própria reestruturação do sistema económico e financeiro, tendo
em conta a progressiva planificação da economia”.
A Lei Orgânica definia as competências, as funções e as operações bancárias a efetuar pelo Banco Central. Com vista a concretizar
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as orientações e o controlo das instituições de crédito competia ao
B.P. nomeadamente:
a) Estabelecer diretivas para a atuação dessas instituições;
b) Fixar o regime de taxas de juro, comissões e quaisquer outras
formas de remuneração para as operações efetuadas pelas
instituições de crédito ou por quaisquer outras entidades que
atuem nos mercados monetários e financeiros;
c) Estabelecer os condicionalismos a que devem obedecer as
operações ativas das instituições de crédito;
d) Assegurar os serviços de centralização de informações e de
riscos de crédito.
No seu Capítulo VII, especificavam-se os órgãos de gestão e controlo do Banco: Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho de Auditoria. Estes órgãos não chegaram a funcionar em pleno.
Porém, o seu funcionamento, a par das alterações previstas a nível de
planificação económica global e da reestruturação do sistema bancário,
permitiria ao B.P. exercer com mais eficácia as suas funções.
O BP passou a deter o exclusivo da emissão de notas na República
Portuguesa e a exercer as funções de Banco Central. Nesta qualidade
competia-lhe desempenhar as funções de banqueiro do Estado, consultor do Governo no domínio financeiro, orientador e controlador da
política económica e financeira, gestor das disponibilidades externas
do País e intermediário nas relações monetárias internacionais.
Era ainda das suas atribuições:
– assegurar a centralização e a compilação das estatísticas monetárias, financeiras e cambiais;
– promover formas de cooperação entre as diversas instituições
de crédito, podendo para o efeito centralizar serviços e recursos técnicos;
– assegurar a criação e o funcionamento de câmaras de compensação de títulos de crédito;
– controlar a atividade dos mercados monetário, financeiro e
cambial;
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– fiscalizar as atividades das instituições de crédito, auxiliares de
crédito e parabancárias.
De acordo com a Lei Orgânica do B.P., a coordenação passou a
ser da competência direta do Banco Central. Tratava-se dum diploma
fundamental com incidência em todo o sistema bancário português.
Com a extinção da Inspeção Geral de Crédito e Seguros, as suas
atribuições passaram para a competência do BP. (DL n.º 301/75 de
1975-06-20)

3.6 – Fusão, cobertura e especialização da Banca
A fusão de bancos foi abordada e discutida já pouco antes do fim
do mandato temporário das Comissões Administrativas. Considerou-se, por isso, que seria prudente aguardar pela nomeação dos gestores com caráter definitivo. Por outro lado, foram levantadas algumas
questões pelos representantes de alguns bancos, pelo que se concordou que, antes de avançar propriamente para a fusão, haveria que fomentar um diálogo esclarecedor para que a medida não fosse tomada
contra a vontade das pessoas, mas sim com a sua colaboração e até
com a determinação de algumas garantias profissionais.
As fusões só por si eram insuficientes no âmbito da reestruturação. Era indispensável completá-las com a criação de serviços comuns, tais como: central de riscos, de informações, de análise de
balanços, de análise económica e financeira, de formação de pessoal,
de publicidade e marketing.
Determinados os bancos que poderiam corresponder ao bom funcionamento do sistema económico, estavam criadas as condições
para o lançamento de algumas especializações, nomeadamente no
que se referia a investimento ou a setores de comércio externo, agricultura e habitação.
De acordo com o mandato atribuído pelo Secretário de Estado
do Tesouro, em reunião da CRSB – Comissão de Reestruturação do
Sistema Bancário, procedeu-se ao estudo da cobertura bancária do
território continental, completando os trabalhos anteriormente feitos. A síntese dos trabalhos realizados deu origem a uma proposta de
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abertura de mais 114 balcões e o encerramento de 116 balcões e 4
postos de câmbio. Com a realização desta proposta seria possível obter uma cobertura equilibrada, corrigindo os locais de excessiva presença bancária, e o reforço daqueles outros onde tal se justificasse,
com a vantagem de todos os concelhos ficarem dotados de cobertura
bancária. Estas medidas exigiriam esquemas de compensação entre
aberturas e encerramentos e o estabelecimento de regras definidoras
de transferência de trabalhadores e das operações bancárias dos balcões a extinguir.
A especialização dos bancos foi tema de muitos estudos e documentos elaborados por equipas de trabalhadores bancários e mesmo
de programas de alguns governos e partidos políticos. Apesar de se
notar a existência de algum consenso nesta matéria, nada se avançou
em concreto. Com a especialização bancária ganhariam os empregados bancários, que passariam em muitos casos a ser autênticos
especialistas em determinados setores de atividade, os clientes dos
bancos que melhor poderiam resolver os seus problemas e ganharia, também e principalmente, o povo português que melhor poderia
aperceber-se da aplicação das suas poupanças entregues ao sistema
bancário.
As características específicas e a importância económica e social
do setor da agricultura, pesca e industrias alimentares justificariam a
constituição dum banco especializado. O Plano Económico do Governo previa a criação dum Banco de Fomento Agrícola que se limitaria a grandes empreendimentos e a conceder apoios financeiros
a médio e a longo prazo, continuando o setor a ser servido pelos
bancos comerciais nas suas transações correntes.
A prestação de serviços relativos ao comércio externo multiplicava-se por cada um dos bancos existentes, agravando-se os custos, a dispersão das linhas de crédito, a ineficácia do controlo das operações
com o estrangeiro. A existência de um único banco a ter relações
com o exterior, a cuidar de todo o movimento das empresas de comércio externo e a realizar um controlo cambial efetivo era considerado como uma necessidade essencial, mas também era a hipótese
que encontraria maiores obstáculos na sua realização prática. Tais
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obstáculos advinham, entre outros, dos seguintes fatores: as empresas ligadas à atividade externa pretendiam evitar o controlo eficaz
que resultaria da criação de um banco desta natureza; os lucros que
proporcionam as operações cambiais levavam os Conselhos de Gestão, ainda guiados pelo critério de obtenção do máximo lucro, a não
se interessarem por esta proposta; idêntica atitude foi assumida por
parte dos funcionários dos serviços de relações com o estrangeiro
que julgavam ameaçadas as suas perspetivas profissionais.
Outras áreas foram encaradas neste projeto de especialização, nomeadamente: a habitação e construção civil; o investimento industrial; a definição das funções específicas da CGD.

3.7 – Política de pessoal
A carreira profissional dos trabalhadores bancários apenas dependia da política arbitrária e autocrática então instituída. Ao impor
ritmos de trabalho excessivos, ao realizar transferências compulsivas
ou até despedimentos, em muitos casos como medidas de repressão,
ao evitar a implantação de organogramas, evitando a definição de
funções e consequentes responsabilidades, os banqueiros visavam
assegurar o seu domínio sob o comportamento dos trabalhadores.
A nacionalização da Banca permitiu introduzir alterações significativas na situação dos trabalhadores que conquistaram o direito,
consagrado na lei e na Constituição de intervirem, através das suas
estruturas representativas, na definição das políticas dos bancos, nomeadamente na que respeitava à política de pessoal. Foi assim possível: a publicação em quase todos os bancos de normas de política de
pessoal, bem como algumas normas de regulamentação em matéria
de promoções, nomeações, transferências e salvaguardar a intervenção das CT em processos disciplinares.
As políticas assumidas procuravam conseguir um melhor aproveitamento das capacidades dos trabalhadores, em particular dos
que por razões políticas ou sindicais tinham sido colocados em funções desvantajosas e injustas. Com raras exceções, em quase todos
os bancos foram mantidos, nos seus lugares, os quadros diretivos e
técnicos existentes.
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As CT eleitas democraticamente passaram a atuar à luz do dia e
viram a sua existência e atividade, em particular o exercício do controlo de gestão, consagradas na Constituição. O estreitamento das relações com estas comissões permitiu um controlo eficaz no domínio
da vigilância contra tentativas de sabotagem na atividade bancária.

3.8 – Mobilização de recursos
A captação de recursos foi influenciada pelo desconhecimento do real significado da nacionalização bancária, o que facilitou a
propagação dum clima de desconfiança e a tendência para o entesouramento, aproveitada pelos adversários da nacionalização dos
bancos portugueses. Para ultrapassar as consequências deste comportamento, os bancários procuraram contactar diretamente com os
depositantes, individualmente ou em conjunto, procurando criar o
clima de confiança e credibilidade necessários para que o sistema
bancário não sofresse qualquer desvio. Estas diligências beneficiaram da participação dos militares de abril e dos delegados sindicais
ou membros das CT locais. Os dados estatísticos publicados pelo BP
revelaram que os depósitos totais aumentaram durante os anos de
1974/75, contrariamente aos boatos que eram espalhados por forças
reacionárias.
Junto dos emigrantes foram tomadas algumas medidas específicas, tais como: deslocações aos departamentos no estrangeiro, participação e apoio a sessões de esclarecimento.
Para evitar a diminuição das remessas dos emigrantes, tomaram-se diversas medidas. Formou-se, a nível central, uma comissão oficialmente nomeada para se analisar a situação e deslocar-se a alguns
países onde era necessário neutralizar a campanha contra a revolução portuguesa.
São de Vasco Gonçalves as palavras dirigidas aos emigrantes no
encontro realizado em Bruxelas, em 1975-05-31:
“Eu quero-vos chamar a atenção do seguinte: que aqueles elementos da reação, aqueles que hoje lançam a confusão entre vós e que vos dizem que o vosso dinheiro não está
56

A NACIONALIZAÇÃO DA BANCA EM PORTUGAL

acautelado, eram precisamente aqueles mesmos que utilizavam o vosso dinheiro, embora o entregassem também nos seus
destinatários, mas entretanto iam trabalhando com ele na dominação do nosso próprio Povo. Eram os banqueiros que o
utilizavam.”
No que respeita à liquidez bancária, há um aspeto que importa
salientar. Antes da nacionalização, na maioria dos bancos, a liquidez
estava falseada, situação que não se manteve durante a nacionalização. O dinheiro passou a existir de facto em caixa ou em depósitos
à ordem no BP, o que nem sempre acontecia antes. Apareciam coeficientes de liquidez altamente elevados que não correspondiam à
realidade, principalmente nos finais dos meses ou dos trimestres.
Durante o período da nacionalização, foi analisada com frequência a situação da liquidez bancária, verificando-se que a situação não
era preocupante, embora não se pudesse concluir que havia desafogo. Não há dúvida que havia um apoio muito grande do Banco
Emissor, mas verificou-se a existência de bancos com sede no Porto
que não chegaram a utilizar todo o seu “Plafond” no BP.

3.9 – Política de crédito
A nacionalização da Banca permitiu travar a anarquia que se verificava na concessão de crédito e alterou os critérios a adotar dando
predominância à sua finalidade económica e social e à ligação efetiva
à atividade económica dos intervenientes. A segurança era apreciada
de acordo com a riqueza patrimonial, apresentada pelos proponentes, a capacidade de gestão, a idoneidade e a viabilidade de recuperação dos fundos emprestados, assegurando que os capitais envolvidos seriam reembolsados nos prazos estabelecidos. Promoveu-se a
transformação dos empréstimos caucionados e dos descobertos em
financiamentos devidamente titulados e garantidos para permitir a
sua rápida regularização.
Tomando por base a seletividade em termos qualitativos, procurou-se evitar a aplicação da massa monetária disponível em operações
especulativas e procurou-se atender aos objetivos prioritários da
57

CARLOS GOMES

política económica, através do apoio ao investimento nos setores
produtivos, à habitação e às PME, apreciação seletiva do crédito à
importação e restrição do crédito ao consumo.
Os setores que não podiam prescindir do crédito passaram a ser os
mais beneficiados. Predominou o relançamento da conjuntura económica, a criação de empregos, a manutenção do regular funcionamento das empresas, a atenuação dos efeitos no comércio externo da
crise geral capitalista de 1973.
Com a nacionalização alterou-se significativamente a condução
da política de crédito devido à intervenção do BP, numa fase inicial,
através do estabelecimento de taxas preferenciais consoante a natureza das operações e a natureza jurídica dos beneficiários. Essas
taxas abrangiam a maioria das operações respeitantes a necessidades de exploração das empresas e o financiamento do investimento.
Estabeleceu-se assim um sistema de apoio às unidades produtivas,
privilegiando as áreas de exportação, importação de bens essenciais
de abastecimento público, produção e investimento.
Os bancos passaram a adequar as suas políticas às orientações da
política económica do Governo, passando o crédito a ser entendido
como um bem público e a sua distribuição a orientar-se pelos seguintes objetivos: contribuir para a manutenção do emprego; contribuir
para o equilíbrio da Balança de Pagamentos; apoiar o investimento
para permitir a criação de novos postos de trabalho; diminuir a dependência externa da economia portuguesa.
O Banco Central optou por uma política de crédito expansionista baseada na concessão de crédito ao setor público e aos bancos,
através do redesconto das suas operações ativas. Esta atuação do BP
contribuiu para que Portugal resistisse melhor à crise económica do
mundo capitalista, como concluíram os técnicos do “Massachussets
Institute of Tecnology – MIT” que analisaram o comportamento da
Economia Portuguesa no ano de 1975.
Dois meses após a nacionalização, foi instituído pelo Decreto-Lei
n.º 251/75, o Crédito Agrícola de Emergência – CAE, destinado a
apoiar os pequenos e médios agricultores, as unidades coletivas de
produção e as cooperativas agrícolas, então criadas, e a assegurar
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financeiramente a preparação das terras, a aquisição de sementes,
rações, fertilizantes, combustíveis, pequenos equipamentos e outros
produtos indispensáveis ao bom aproveitamento das explorações
agrícolas. Era um crédito de campanha destinado a ser pago com as
receitas obtidas através da venda das colheitas, não podendo o prazo
dos empréstimos exceder doze meses.
Na área do setor agrícola, a banca portuguesa não tinha experiência suficiente para apreciar o crédito agrícola. Antes da nacionalização, emprestava-se dinheiro ao agrário que era simultaneamente
proprietário, apenas na base do valor dos seus bens e garantias. Os
banqueiros nem averiguavam se o dinheiro era de facto utilizado na
agricultura ou para outros fins. A partir do momento em que se tinha
de pensar na estruturação duma Banca que tem por objetivo apoiar
as atividades económicas do Pais, era forçoso orientar o empréstimo
agrícola, não propriamente só para o proprietário, mas também para
o agricultor que trabalha a terra, que a explora. Esta orientação obrigou a um estudo que estava por fazer. Precisávamos de conhecer,
por exemplo, o ciclo produtivo das várias culturas ou da pastorícia,
para sabermos de facto quando o agricultor precisava de dinheiro e
quando o podia pagar. Saber ainda se o prazo do empréstimo devia
ser de curto ou médio prazo, de acordo com as culturas, os mercados
e outros fatores. Nesta área, a Banca teria de realizar um trabalho coordenado com o próprio Ministério da Agricultura. O DL 406-A/75
de 29 de junho, passou a considerar como beneficiários do crédito
agrícola os agricultores, que exploram diretamente a terra com trabalho próprio ou de familiares não remunerados, e as unidades de tipo
cooperativo ou de natureza associativa, mesmo antes de se estruturarem como sujeitos jurídicos. Admitiu-se ainda o acesso ao crédito
agrícola mesmo sem condicionar a prestação de garantias apenas à
propriedade da terra.
Os problemas detetados no meio rural transmontano pela campanha de Dinamização Cultural promovida pelo MFA, e considerando
as características comunitárias da região, originaram uma proposta
do Comandante Interino da Região Militar do Norte que foi submetida ao parecer do MF. Embora as condições específicas em que o
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empréstimo solicitado, em agosto do mesmo ano, por um grupo de
agricultores da freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, fossem
de difícil concretização, a iniciativa proposta foi considerada como
merecedora do maior apoio, mediante a adoção de soluções conciliadoras com a legalidade que teria de se salvaguardar. Haveria necessidade dos agricultores se fazerem representar por uma entidade
jurídica e financeiramente responsável.
Em relação às PME, ainda antes da nacionalização bancária, o
Banco Emissor passou a enquadrar um modelo de apoio financeiro
destinado a facilitar a compra de matérias-primas, o financiamento
de campanhas de produção, a cobertura de necessidades permanentes de tesouraria. Estas providências foram praticadas regularmente
durante o ano de 1975. Mas, logo um mês depois do golpe militar de
25 de novembro de 1975, estes benefícios começaram a ser restringidos e as taxas preferenciais praticamente banidas três meses depois.
Quanto às grandes empresas, funcionou em Lisboa, junto do BP,
um Grupo de Trabalho para o Financiamento de Grandes Empresas,
cujo âmbito foi alargado no princípio de novembro de 1975. Este
Grupo atuava fundamentalmente no estudo e encaminhamento de
operações para a banca comercial e no estudo do saneamento financeiro de algumas empresas de grande dimensão.
A definição da situação das empresas com intervenção do Estado
motivou uma elevada mobilização de milhares de contos em letras.
Esta situação levantou a questão da simplificação do processo de
refinanciamento junto do Banco Central através de contas correntes
caucionadas com as referidas letras.
O apoio generalizado ao desenvolvimento das empresas foi reduzido, apesar destas iniciativas, por razões diversas: muitas vezes
porque não foi solicitado; em alguns casos porque não foram considerados prudentes certos investimentos num período inevitavelmente
perturbado; noutros casos, ainda, porque algumas empresas que solicitavam apoios estavam a ser geridas por comissões de gestão com
poderes limitados a uma simples manutenção.
Na reunião das Comissões Administrativas realizada em
1975-10-31,
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“Foi amplamente focada e demonstrada a necessidade de
promulgação de um diploma legal concernente à legalização
da gestão das empresas ocupadas por trabalhadores e/ou transformadas em cooperativas. No entanto a falta desse diploma
não deverá ser obstáculo impeditivo do apoio necessário à
manutenção da produção daquelas empresas.”
A concessão do crédito ao consumo estava muito dependente da
política governamental, face à situação da crise que afetava a economia mundial. Mesmo assim, registavam-se algumas facilidades para
a aquisição de automóveis, mobiliário, eletrodomésticos e utensílios
diversos, através de linhas de crédito atribuídas aos próprios comerciantes.
Criaram-se algumas dificuldades ao apoio da importação de certos produtos para não afetar a produção nacional. Por vezes, os acordos internacionais impediam essas restrições.

3.10 – Fatores influentes na política monetária e financeira
A base da política monetária teve em atenção as seguintes linhas
de orientação:
1. Incentivo ao aumento e à captação de poupança formada internamente;
2. Controlo da emissão monetária para complementar a insuficiência da poupança interna e ocorrer à diminuição da liquidez da economia resultante do gradual dispêndio das reservas
cambiais;
3. Política seletiva de crédito, para garantir maior racionalidade
na aplicação dos recursos monetários e financeiros criados,
com vista: ao aumento da produção, ao fomento das exportações, ao apoio ao investimento.
No entanto, alguns fatores externos condicionaram esta orientação:
– os serviços administrativos estatais, as autarquias locais e os
organismos de natureza social adquiriram uma dimensão crescente que influiu na política financeira nacional.
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– o comércio externo, até então movimentado ao sabor dos grandes monopólios, sofreu fortemente os reflexos da sabotagem
económica, interna e externa, e da deturpação e não cumprimento de acordos internacionais.
– a independência das ex-colónias afetou a vida económica portuguesa, como era inevitável, e consequentemente o funcionamento do sistema bancário, designadamente na sua política de
pessoal com a integração dos funcionários bancários regressados ao País.
Na reunião de 1975-07-30, as Comissões Administrativas concluíram que o problema de rendibilidade da Banca, não sendo em
si próprio considerado como um objetivo imediato, devia ser ponderado tendo em conta o seu papel como centro de acumulação de
capitais para apoio financeiro aos setores essenciais da atividade
económica.
Em reunião realizada no BP, no dia 1975-11-07, ficou decidido
que fossem publicados os Balanços de 1974. Foi então levantada a
questão da imputação da responsabilidade, ficando o BP encarregado de redigir uma nota informativa a ser posta nesses balanços.
Nessa mesma reunião, foi entregue às Comissões Administrativas
um documento que serviria de base à apreciação da situação do Sistema Bancário sob os aspetos de rendibilidade, fontes e aplicações
de fundos, comportamento futuro de custos e proveitos e análise crítica dos principais problemas da Banca. Foi igualmente salientada
a necessidade de uma urgente apresentação dos documentos sobre
a situação dos Bancos Comerciais em 1975-03-13 e 1975-12-31 e,
bem assim, a publicação dos balanços relativos a 1974-12-31.

3.11 – Rendibilidade da Banca Nacionalizada
A atuação das Comissões Administrativas limitou-se a um mandato temporário e por um período muito curto que não possibilitou a
tomada de decisões de fundo suscetíveis de influenciar os resultados
dos bancos nacionalizados. Apesar disso, dentro das suas limitadas
competências, registaram-se medidas concretas tendentes a restringir
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os custos e a promover aumento de receitas quando a realização das
operações bancárias o permitiam. A fixação de taxas de juro das operações passivas e ativas, bem como os prémios e comissões por serviços
prestados, eram superiormente fixados. As Comissões Administrativas
não tinham aqui qualquer poder de decisão. Quanto muito poderiam
exercer alguma influência no prazo das operações ou na promoção de
modalidades mais rendíveis. Não seria viável a uma Banca nacionalizada, por exemplo, domiciliar letras em praças diferentes para assim
obter uma receita proveniente de comissões indevidas.
Em fins de 1975, começou a espalhar-se a ideia, a nível da Presidência da República e do próprio Governo, duma possível falta
de competência dos elementos temporariamente nomeados para as
Comissões Administrativas. Esta atitude pode ter três origens:
– Uma, o de se pretender demonstrar falsamente que antes, com
as antigas administrações, é que a Banca estava bem, estava segura e apresentava bons resultados, abrindo-se assim o caminho
à defesa da reprivatização;
– Outra, o de haver diretores, gerentes e outros funcionários superiores, mais preocupados com a defesa das suas carreiras profissionais em consequência das fusões presumíveis ou da realização de trabalhos coletivos para a Banca em determinados
setores como o económico, jurídico, apreciação e decisão do
crédito, etc., tanto mais que, alguns desses técnicos não estavam
à altura das funções que desempenhavam, as suas posições assentavam em razões estranhas à competência e, como tal, receavam ser engolidos pela ampla e inevitável reestruturação que
teria de assentar nos mais aptos e conscientes da importância
das nacionalizações, havendo, portanto, que manter a rotina,
evitar ondas e voltar aos “bons velhos tempos”;
– Ainda outra das origens, poderá situar-se na intenção, sob a
capa de eventual incompetência, de destacar para as futuras Comissões Administrativas elementos selecionados, em primeira
instância, pela sua filiação partidária ou subserviência aos interesses dos anteriores banqueiros, em detrimento da competência
técnica e honorabilidade, relegadas para um plano secundário.
63

CARLOS GOMES

Durante o período dos nove meses ocorridos entre 14 de março
e 25 de novembro de 1975 verificaram-se significativas alterações
estruturais com reflexos na rendibilidade da Banca, fora do âmbito
das medidas legislativas.
Tomando por base os dados estatísticos de agosto de 1975
concluiu-se que a distribuição aproximada dos depósitos totais pelas
suas diferentes modalidades era a seguinte:
– Depósitos à ordem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
– Depósitos com pré-aviso ou a prazo até 180 dias. . 5%
– Depósitos a prazo superior a 180 dias . . . . . . . 55%
Os bancos comerciais aplicavam a 55% dos seus depósitos taxas
de juro reais que variavam entre 9,96 e 11,82%. Em contrapartida,
idênticas taxas eram aplicadas apenas a 6% do total da concessão de
crédito. Este exemplo é demonstrativo do desnível existente entre os
juros pagos pelos bancos e os juros a seu favor.
Em devido tempo, esta situação foi referida pelas Comissões Administrativas e proposto que, pelo menos, os bancos deveriam deixar
de pagar o imposto de capital que competia aos depositantes, não só
pelo agravamento que constituía para os seus encargos, mas também por se traduzir, face à existência duma banca nacionalizada, no
absurdo de instituições estatais pagarem esses impostos ao próprio
Estado. Tal medida não chegou a ser assumida até ao final de 1975.
Também as taxas de redesconto foram consideradas excessivas
e proposta a sua revisão. Com efeito, em operações normais, a margem entre as taxas de desconto e redesconto variava, conforme os
prazos, entre 0,25, 0,75 ou 1,75%, Nos empréstimos sob a forma de
conta-corrente a taxa do Banco Central era igualmente considerada
excessiva. No entanto, enquanto os bancos comerciais apresentavam
resultados muito reduzidos, eram avultados os lucros líquidos revelados pelo BP, que chegaram a atingir 3657 milhares de contos no
final do ano de 1975.
No que respeita aos proveitos em comissões, os bancos ficaram
também profundamente afetados com a eliminação da comissão que
incidia sobre os aceites bancários.
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As reformas de títulos de crédito e os protestos por falta de pagamento duplicaram. O agravamento do risco de perda e, bem assim,
a correção dos valores de difícil cobrança, não eram anteriormente
classificados como tal, o que obrigou a um prudente reforço de provisões.
As operações de crédito, destinadas a manter em atividade empresas suscetíveis de recuperação e de interesse para o consumo interno
ou exportação e a manter igualmente os correspondentes postos de
trabalho, agravaram os riscos enfrentados pela Banca como consequência duma situação económica crítica, embora transitória, que
não podia deixar de se refletir no setor bancário nacionalizado.
Com a travagem duma atividade intensamente especulativa e o
consequente encerramento da Bolsa, desapareceram avultadas receitas em operações com títulos. Os rendimentos em títulos de crédito
e participações financeiras revelaram uma natural tendência para diminuírem na medida em que respeitavam, na sua maioria, a grandes
empresas nacionalizadas ou outras que deixaram de apresentar resultados líquidos idênticos aos anos anteriores.
Às mudanças estruturais, resultantes da nacionalização, não puderam corresponder, num espaço de tempo tão curto, alterações correlativas na atividade bancária tendentes a uma adaptação às novas
circunstâncias. Tal facto, independente da vontade das Comissões
Administrativas, não permitiu a concretização das medidas indispensáveis a evitar situações que afetaram inevitavelmente a rendibilidade da Banca.
Destas considerações resulta poder concluir-se que:
a) Os resultados provenientes duma exploração inorgânica
tendiam, cada vez mais, a apresentar uma posição de pouco
relevo.
b) Seria da atividade creditícia e da prestação de serviços que podia resultar uma margem suficiente de cobertura dos encargos
fixos e, para isso, era indispensável uma atempada revisão das
taxas das operações ativas e passivas e das comissões dos serviços prestados, decisão que ultrapassava a competência das
Comissões Administrativas.
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c) A reestruturação da Banca, acompanhada dum plano de fusões
e de especialização das instituições bancárias, da eliminação
de serviços idênticos repetidos em diversos bancos, da eliminação dum subemprego em serviços como o de títulos, do encerramento de agências em alguns locais e abertura noutros,
são aspetos que viriam a contribuir, no futuro, para uma redução dos custos fixos e o aumento da eficiência na execução
dos serviços internos e, consequentemente, no apuramento de
melhores resultados líquidos.
d) A intervenção estatal ou da própria Banca em empresas em
crise ou que viviam quase exclusivamente do crédito bancário
era indispensável e urgente, o que ainda se chegou a processar
em alguns setores, apesar das dificuldades encontradas.
e) Os riscos especiais de crédito, neste período crítico e de profundos reflexos na estrutura económica, deveriam ter sido
cobertos por qualquer taxa excecional ou por aval do próprio
Estado. Em alguns caso este aval foi concedido, mas ainda se
realizaram numerosos apoios financeiros em que o risco creditício foi suportado inteiramente pela Banca.
Os aspetos referidos foram muitas vezes focados pelas Comissões
Administrativas, mas as soluções a adotar não dependiam delas, sendo indispensável uma orientação e decisão de nível governamental,
o que viria a acontecer certamente se a concretização efetiva da existência de uma Banca nacionalizada tivesse prosseguido em 1976 e
anos seguintes.

66

4 – COORDENAÇÃO REGIONAL NO NORTE DO
PAÍS
4.1 – Comissão Coordenadora da Banca no Norte – CCBN
Na nomeação das Comissões Administrativas houve a preocupação de incluir alguns elementos representativos das sedes ou filiais
de bancos instalados no Porto. Dada a dimensão e a influência destes
bancos em toda a Zona Norte do País, foi nomeada uma CCBN,
constituída por um Coordenador designado pelo Governo do BP,
pelo Diretor da Filial do BP, pelos componentes ou representantes
das Comissões Administrativas e pelos representantes das Direções
dos Sindicatos Bancários do Porto e de Coimbra.
O autor deste livro, foi nomeado pelo BP e requisitado à Sede do
BBI, para estabelecer uma coordenação permanente e regular entre
as Comissões Administrativas domiciliadas no Porto e procurar definir e executar uma política comum. (Ver Anexo n.º 4)
Esta tarefa permitiu-me, durante nove meses, acompanhar o desenrolar duma gestão bancária apontada para objetivos bem diferentes dos anteriores: não mais servir interesses lucrativos de grupos ou
de pessoas, mas sim atender às necessidades financeiras reais das
empresas industriais, pequenas ou grandes, dos agricultores, dos comerciantes, das cooperativas, enfim, das atividades económicas da
Região, embora de uma forma ainda não planificada.
Foi um período áureo em que quadros técnicos e muitos outros
empregados bancários se empenharam num trabalho coletivo, intenso, formaram equipas de trabalho com a participação dos serviços
dos bancos nacionalizados, com o fim de definir políticas de crédito
corretas, elaborar em conjunto estudos económicos, promover ações
conjuntas de prospeção e de relações diretas com clientes, apoiar as
empresas em situação crítica, especialmente as dos setores têxtil e
metalúrgico, iniciar o estudo de normas comuns de funcionamento,
planificar, coordenar e executar ações de formação destinadas a melhorar os conhecimentos técnicos dos trabalhadores bancários. Estas
e outras iniciativas constituíram, a nível regional, os primeiros passos
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para uma futura reestruturação do sistema bancário que infelizmente
não veio a verificar-se.
A Comissão Coordenadora da Banca no Norte funcionava na Filial do B.P., com o apoio dum Secretariado, e tinha também como objetivos: a informação sobre as reuniões efetuadas na Sede do Banco
Central, em Lisboa; a informação sobre o trabalho dos vários grupos
constituídos; a discussão de todos os problemas relacionados com
a coordenação; a análise e decisão dos pareceres apresentados pela
Comissão Permanente de Política de Crédito – CPPC; a apreciação
dos casos concretos de concessão de crédito; as propostas de linhas
gerais de política de captação de recursos e da política de crédito.
No desenvolvimento do trabalho das Comissões Administrativas,
rapidamente se verificou que o êxito ou insucesso estaria condicionado pela forma como se conseguisse resolver duas questões fundamentais:
– coordenação da atividade dos vários bancos com vista a tornar
exequível uma política global de crédito;
– criação de órgãos de apoio indispensáveis ao bom funcionamento da coordenação.
Para isso foi desenvolvida uma estreita ligação com todos os elementos das Comissões Administrativas, para o que foram acordadas
duas reuniões semanais. Todas as comissões e grupos de intervenção
ou estudo eram acompanhados por um elemento das Comissões Administrativas destacado para o efeito.
Em cada região ou distrito efetuaram-se reuniões com os gerentes, ou seus substitutos, nas quais podiam participar delegados sindicais. Estas reuniões eram apenas consultivas e informativas não
podendo ser tomadas deliberações. A sua finalidade era coordenar a
atividade dos departamentos da Região Norte, diligenciando obter a
normalização de métodos de trabalho e de condições nas operações
ativas e passivas e nos serviços prestados aos clientes, procurando
uniformizar a orientação seguida pelos diversos bancos.
Todo este esforço de organização teria necessariamente que dar
os seus frutos. E, na verdade, cedo se começaram a sentir os resulta68
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dos desse trabalho e a CCBN passou, a breve trecho, a ser solicitada
pelas mais diversas organizações desde as estruturas do poder revolucionário, como o Comando da Região Militar do Porto, aos organismos de representação dos trabalhadores, passando pela Delegação do Ministério do Trabalho e por algumas Associações Patronais.
A existência desta estrutura tornou possível a solução de inúmeros
problemas que, doutro modo, não seria possível ultrapassar.
As diversas comissões e grupos de trabalho que foram criados no
Porto tinham os seguintes objetivos:
– definição da política de crédito em relação a empresas com responsabilidades excessivas, em situação de crise, nacionalizadas, intervencionadas ou em autogestão;
– elaborar um conjunto de estudos económicos, acompanhar e
controlar a gestão das empresas citadas;
– analisar conjuntamente as situações contenciosas e os aspetos
legais relacionados com sociedades sujeitas a transformações
sociais internas decorrentes do processo revolucionário em
curso;
– promover ações conjuntas no campo de prospeção, relações diretas com clientes, publicidade e estudos de mercado;
– apoiar a gestão de empresas em situação crítica, especialmente
as do setor têxtil;
– iniciar o estudo de normalização de métodos funcionais, modelos de documentos e utilização das capacidades dos serviços de
informática existentes;
– elaborar o estudo necessário para a abertura de novas agências e encerramento de outras, proceder ao levantamento da
rede de correspondentes com o fim de aproveitar parte dos trabalhadores e algumas instalações, com vista à sua redução e
liquidação futura;
– promover o contacto com os emigrantes e as suas associações,
estudar os métodos de captação de poupanças e de realização
de operações bancárias específicas;
– planificar, coordenar e executar ações de formação a nível de
todos os bancos nacionalizados, com vista à melhoria dos co69
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nhecimentos técnicos dos trabalhadores bancários e ao lançamento de novas iniciativas concordantes com as profundas
alterações a produzir com vista a um funcionamento conjunto.
Estas iniciativas mobilizaram os trabalhadores bancários
independen-temente das suas opções políticas. Várias dezenas de
bancários trabalharam ativamente, muitas vezes com sacrifício pessoal, e realizaram tarefas muito importantes com vista a permitir
uma nova estruturação bancária capaz de corresponder às necessidades da situação económica da altura.
Além disso, tais iniciativas permitiram aos trabalhadores do Norte estabelecer o confronto entre a atuação dos bancos antes da nacionalização e o funcionamento dos mesmos, já nacionalizados, durante
nove meses de coordenação interbancária.
Durante este período criativo, os bancos esforçaram-se por acompanhar diretamente as necessidades económicas das empresas, pois
muitas delas estavam a ser abandonadas pelas entidades patronais
e eram objeto de sabotagem de toda a ordem a nível nacional e internacional. Esta experiência revelou claramente as diferenças entre
uma banca a atuar numa perspetiva socialista e uma banca a atuar
numa perspetiva capitalista.
Numa reunião efetuada no Porto, em 16 de setembro de 1975, foi
sugerida pelo BP a formação dum Secretariado Regional do Porto.
Esta proposta não obteve o consenso da CCBN, o que originou o envio duma carta à Administração do BP, em 26 do mesmo mês. Numa
reunião realizada em Lisboa no mesmo banco, em 1975-10-27, ficou
acordado que as Comissões Administrativas seriam substituídas por
órgãos definitivos até 1975-12-31 e que no Porto haveria um Administrador para proceder à coordenação.
No quadro das relações de trabalho com o MF e o BP, estávamos
um tanto desgostosos. Sempre lhes mandámos todos os nossos trabalhos e sugestões, mas raramente recebíamos resposta. O intenso
trabalho das Comissões Administrativas e de outras comissões de
apoio à Coordenadora não foi devidamente compreendido e apoiado. Já nos últimos meses foi redigida e discutida uma proposta de
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Regulamento da Coordenação da Banca no Norte que não chegou a
ser submetida à aprovação do BP.

4.2 – Captação de recursos
A captação de depósitos estava influenciada por interferências
resultantes da instabilidade social e de atitudes políticas com o fim
de diminuir a confiança nos bancos. O certo é que, com a nacionalização, os depósitos passaram a estar muito mais garantidos do
que antes. O dinheiro era aplicado dentro de critérios determinados
por técnicos bancários e de acordo com uma política de crédito que
assentava na utilidade, nos riscos e na vigilância das aplicações, enquanto antes os depósitos e outros recursos estavam à disposição
da política seguida pelos donos dos bancos, baseada essencialmente
nos seus interesses individuais e na obtenção de elevados lucros.
Havia assim todo um somatório de razões para se confiar muito mais
nos bancos nacionalizados. Porém, certos artigos da imprensa ou até
posições de alguns partidos políticos levavam as pessoas a hesitar se
deviam ou não depositar as suas poupanças. A presença do dinheiro
em casa afeta sempre a atividade económica e é um prejuízo para os
próprios, atitude que convinha alterar.
Da análise do movimento de cheques pôde observar-se alguma
tendência, embora não muito significativa, para subirem os depósitos à ordem nas agências dos bancos estrangeiros. Em reunião de
1975-11-10, foi referido que os bancos Crédit, Inglês e do Brasil
estavam a efetuar depósitos a prazo nos bancos nacionalizados, utilizando esses mesmos depósitos. Em face disso foi decidido tomar
uma posição, através dos serviços de prospeção, junto dos clientes
que estavam a transferir o dinheiro para esses bancos.
Com o fim de manter as remessas dos emigrantes, vários funcionários bancários deslocaram-se a França e à Alemanha onde realizaram
inúmeras reuniões de esclarecimento e debate. Sentiu-se perfeitamente
o resultado positivo desses contactos. Em muitos casos, quase a seguir
a essas viagens verificaram-se aumentos bastante significativos.
Alguns contactos estabelecidos com os próprios emigrantes
revelaram-nos que estes desejariam que uma parcela das suas trans71
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ferências fosse aplicada nas suas regiões de origem. Depositavam
quantias elevadas nos bancos locais, mas nas suas terras não havia
escolas, nem água ou luz, indo todo o dinheiro parar às sedes dos
Bancos em Lisboa ou Porto. Ficavam chocados quando regressavam
e viam tudo na mesma, apesar do imenso dinheiro que enviavam.
Este tema foi também abordado por populações transmontanas junto
dos militares do MFA que participaram nas campanhas de Dinamização Cultural e transmitido ao MF em 1975-08-22.
Os depósitos não cresceram tanto como o que deveriam crescer,
sobretudo atendendo a que se registou um aumento da circulação
fiduciária, mas não houve também casos de diminuição significativa.
Curiosamente notaram-se aumentos razoáveis em zonas da província. No Norte nunca se sentiu perturbação notória, ainda que uma ou
outra vez se julgasse prudente restringir mais o crédito. A constante
vigilância da liquidez revelava que a sua evolução não era preocupante. Alguns bancos com sede no Porto não chegaram sequer a solicitar qualquer apoio do Banco Emissor.
Registou-se também alguma fuga de capitais, quer pelo método
habitual de sobrefaturação, quer por outras técnicas de saída de dinheiro, muitas delas nas localidades próximas da fronteira e com a
colaboração ativa de alguns correspondentes bancários.

4.3 – Política de crédito
A política de crédito que teve de ser seguida em relação a um
amplo número de empresas obrigou à criação de uma comissão especializada, denominada CPPC, logo após a nacionalização, embora a primeira referência oficial seja de junho de 1975. Integrada no
esquema de coordenação interbancária instalado no Porto, a CPPC
tinha como finalidade:
a) estudar e elaborar sugestões sobre os critérios e orientações a
seguir pelas instituições de crédito, definindo princípios básicos de política geral e sectorial;
b) definir a política a seguir em relação aos clientes com responsabilidades excecionalmente elevadas, empresas nacionalizadas, com intervenção ou participação do Estado, empresas
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controladas por comissões de trabalhadores, designadas pelo
Ministério do Trabalho, cooperativas de produção, empresas
em situação de pré-contencioso;
c) apreciar e dar parecer sobre os casos concretos que lhes fossem submetidos;
d) propor e fixar limites de crédito para as empresas com grande
volume de responsabilidades a nível do conjunto dos bancos,
sendo para isso posta a funcionar uma pequena central de
riscos;
e) estudar a aplicação prática das normas que fossem sendo superiormente estabelecidas.
Uma reunião semanal dos diretores ou gestores de crédito analisava as propostas de crédito de empresas em situação difícil, pedidos
de financiamento de montantes elevados, responsabilidades acumuladas e distribuídas por vários bancos, procurava normalizar condições a fixar com os proponentes ou estudava outros assuntos que
exigiam uma cuidada apreciação coletiva. As situações que necessitassem de ser clarificadas, justificando um exame especializado,
eram encaminhadas para os setores de “Estudos Económicos” ou de
“Contencioso”.
Foram muitas as CT, as empresas em autogestão, as cooperativas
de produção e até PME que se dirigiram à CPPC, através de vários
canais, a procurarem soluções para os graves e difíceis problemas
financeiros que tinham de enfrentar. A CPPC era então forçada a
apreciar esses casos, e outras situações críticas, e a dar o seu parecer
antes de a decisão ser tomada pelo Banco onde os pedidos de crédito
mais avultados eram apresentados.
Numa das reuniões das Comissões Administrativas, em
1975-10-27, decidiu-se centralizar num dos bancos mais envolvidos
o acompanhamento das empresas com grandes responsabilidades,
muitas vezes distribuídas por vários bancos. Criou-se assim uma pequena e improvisada “central de riscos”.
Contrariamente à tão falada “regra de ouro” dos gestores dos bancos privados a atuar segundo uma prática lucrativa e concorrencial,
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baseada na célebre ordem de fatores de prioridade – rendibilidade,
segurança, liquidez e, por fim, finalidade – a CPPC defendeu que, na
Banca Nacionalizada e no contexto económico do País, o setor de
crédito devia ter uma diferente gama de fatores componentes valorativos, a saber – finalidade, segurança, liquidez, rendibilidade.
A ação dos técnicos bancários componentes da CPPC não se limitou à apreciação em gabinete dos casos que lhes eram cometidos. Os
seus membros participaram diretamente em reuniões nas empresas,
em plenários com gerentes e comissões de trabalhadores ou delegados sindicais. Este comportamento permitiu ganhar a confiança dos
participantes que se traduziu num afluxo gradual de maior serviço
para a Comissão.
Como resultado da primeira das funções apontadas, foi nomeado
um “Grupo de Trabalho” em reunião de 1975-03-18 das Comissões
Administrativas dos Bancos do Porto, encarregado de elaborar um
conjunto de diretrizes e linhas gerais sobre o crédito, compiladas
posteriormente num manual sob a designação de “Critérios e Orientações para os Gestores de Crédito”. Foram preciosas as diretrizes
contidas neste manual, na medida em que permitiram criar uma verdadeira corrente doutrinal que contribuiu para equacionar com um
mínimo de correção os problemas originados na apreciação do crédito, quantas vezes complexos, que os decisores tinham de enfrentar.
A maioria dos casos colocados apresentavam uma sintomatologia a
requerer cuidados urgentes que as mais das vezes davam lugar a uma
tomada de soluções inabituais na aplicação das técnicas de concessão de crédito.
A continuidade da exportação do vinho do Porto mereceu uma
especial atenção da parte da CCBN, que manteve um contacto regular com o Instituto do Vinho do Porto. Para resolver os problemas
insistentemente levantados pelos produtores da região do Douro foi
realizada na Régua, Casa do Ouro, uma ampla reunião com dezenas
de participantes e com a presença do responsável local do MFA.
Foi aí exposta e bem aceite a orientação entretanto recebida do MF.
Solucionou-se assim uma questão essencial para a Região e para a
manutenção do equilíbrio da balança comercial.
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A concessão do crédito ao consumo estava muito dependente da
política governamental, face à situação da crise que afetava a economia mundial. Mesmo assim, registavam-se algumas facilidades para
a aquisição de automóveis, mobiliário, eletrodomésticos e utensílios
diversos, através de linhas de crédito atribuídas aos próprios comerciantes. Verificou-se um apoio razoável, ainda que a taxas elevadas,
no setor da construção civil, principalmente para a aquisição de habitação própria.
No que toca aos financiamentos, muitos beneficiários não pagaram atempadamente os créditos concedidos, provocando um risco
muito elevado, sobretudo de imobilização de fundos. As medidas
que foram adotadas, apesar de se viver em ambiente de crise, permitiram reduzir em muito os riscos de perda. Houve muito cuidado
em acompanhar a aplicação do dinheiro. Muitas empresas estavam
quase paralisadas, foi necessário apoiá-las para poderem pagar os
salários ou evitar o desemprego. Para ultrapassar esta grave situação
tomaram-se algumas medidas: para as empresas continuarem a receber encomendas e manterem assim a laboração; para que o crédito
bancário se refletisse na continuidade da produção, mas fosse posteriormente recuperado.
Havia uma imobilização financeira muito grande que já vinha de
trás. A maioria esmagadora das empresas industriais do Norte não
dispunha de capitais próprios suficientes, vivendo de financiamentos que se protelavam sistematicamente. É claro que muitos desses
financiamentos continuaram a não ser reembolsados com regularidade. As Comissões Administrativas procuraram acautelar-se, tentando
que as empresas nessa situação criassem condições para amortizarem
ou liquidarem as suas dívidas no mais curto espaço de tempo.
Os empréstimos concedidos andaram sempre com prazos entre
os 90 e os 120 dias por uma questão de prudência. A taxa de juro era
inferior à aplicada nos empréstimos a médio ou longo prazo. Esta
política afetou naturalmente os resultados das instituições de crédito, mas era tomada por uma questão de segurança. Quando havia
reformas, o que acontecia com frequência, as taxas eram agravadas.
A margem entre as taxas de desconto e redesconto era demasiado
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pequena para a banca comercial. Esta questão estava a ser objeto de
estudo pelo banco emissor.

4.4 – Grupo de intervenção e estudo do setor têxtil – GIEST
Este grupo de trabalho debruçou-se em particular sobre a situação
muito grave da indústria têxtil, procurando que as várias unidades
fabris se mantivessem em funcionamento, não só porque a sua produção era necessária à economia do País mas também por uma razão
de ordem social, pois estava em causa o emprego de milhares de
operários, por vezes, de famílias completas. Enfrentava-se uma fase
crítica com algumas empresas importantes na região a deverem à
Banca, de há muito, largas dezenas de milhares de contos e outras a
solicitarem empréstimos demasiado avultados com o fim de poderem
sobreviver. Em muitos casos, a situação agravou-se devido à fuga ou
abandono de alguns empresários e à permanência de algumas fábricas com gerências fortemente contestadas pelos trabalhadores.
Havia situações verdadeiramente dramáticas, como é o caso
duma fábrica em Crestuma, que chegou a estar parada, com famílias
inteiras de várias gerações a trabalhar lá. Havia, também, exemplos
de localidades em que o número total de trabalhadores da indústria
têxtil atingia cerca de metade da população ativa. Esta situação deu
lugar a que a CCBN decidisse constituir e acompanhar regularmente
o GIEST, que incluía técnicos bancários e também pessoas não bancárias mas ligadas ao setor: técnicos têxteis, economistas, juristas.
A sua ação foi extremamente útil, e sem ela muitas fábricas teriam
encerrado. A opção teria de ser o corte do crédito, com todas as suas
gravosas consequências – encerramento, desemprego, prejuízos graves para o setor, para os bancos e para o País que teria de reduzir
significativamente as exportações de têxteis – ou a realização dum
esforço de acompanhamento destas empresas com o fim de manter
as suas unidades produtivas em atividade, o que foi conseguido com
a colaboração das Comissões de Trabalhadores apoiadas pelo Ministério do Trabalho.
As solicitações de estudo e intervenção do GIEST tinham origem
na CPPC ou provinham diretamente das Comissões Administrativas
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dos Bancos. Algumas unidades fabris estavam tecnicamente falidas,
por deficiente gestão, embora dispusessem de bom equipamento. Por
vezes, foi prestado auxilio à gestão de pequenas empresas, quando
solicitada, o que permitiu o prosseguimento da sua laboração. Muitas empresas conseguiram continuar a trabalhar, apoiando-se mutuamente.
Em muitos casos foi considerado viável o apoio financeiro para
aquisição de matérias-primas ou de máquinas, pagamento de salários, ou a abertura de linhas de créditos de exportação ou desconto
de letras comerciais. A única forma de as manter em laboração, sem
perda do dinheiro emprestado, exigiu um acompanhamento muito
rígido que obrigou à prova da existência efetiva de encomendas, e à
concessão de crédito com a garantia do reembolso após a liquidação
das faturas ou, algumas vezes, com o compromisso das entidades
compradoras pagarem diretamente aos bancos.
O cômputo do trabalho desenvolvido revelou: que 14 empresas
têxteis foram visitadas e elaborados os respetivos relatórios, tendo
sido pedido, para algumas, a aplicação do DL n.º 660/74, de 25 de novembro, revogado em maio de 1976; que 13 empresas encontravam-se em estudo e 15 aguardavam melhor oportunidade, devido à dificuldade em atender todas as solicitações.

4.5 – Grupos de estudos económicos e jurídicos
O Grupo de Estudos Económicos era constituído por quatro bancários economistas e tinha como funções: elaborar os estudos económicos que a Comissão Coordenadora lhe solicitasse, diretamente ou
através da Comissão Permanente da Política de Crédito, e organizar
um ficheiro central de todos os estudos económicos já elaborados
nos bancos comerciais. Este Grupo manteve uma estreita colaboração com os gabinetes existentes nos diversos bancos, procurando
aproveitar os trabalhos já realizados evitando a sua duplicação.
Durante este curto período, conseguiu elaborar uma dezena de
relatórios e dar pareceres sobre concessão de crédito solicitados
pelos órgãos que tinham de tomar decisões complexas num ambiente de grande mobilidade e incerteza. Colaborou com o Grupo
77

CARLOS GOMES

de Contencioso e prestou estimáveis auxílios técnicos a empresas
em dificuldades.
O Grupo de Estudos Jurídicos e Contencioso era constituído por
juristas de diversas instituições de crédito. Os seus componentes
efetuavam reuniões regulares com os serviços de Contencioso dos
bancos, elaboraram pareceres sobre aspetos legais relacionados com
a administração das empresas ou situações contenciosas de particular gravidade. No exercício das funções que lhe foram atribuídas,
representavam frequentemente os bancos em reuniões de credores,
mantinham um contacto regular com o Ministério do Trabalho e com
os Sindicatos, a pedido das comissões de trabalhadores com vista
a possíveis intervenções estatais ou resolução de conflitos laborais.
Prestou assistência aos processos judiciais dos vários bancos que
não dispunham de advogados ao seu serviço.
Entre os trabalhos desenvolvidos é de destacar a elaboração dum
projeto de decreto-lei visando legalizar a atividade das comissões
de trabalhadores durante o período em que estas tiveram de tomar
conta das empresas, redigido com a colaboração do saudoso Dr. Lino
Lima, que viu o seu escritório de advogado destruído por um grupo
terrorista.

4.6 – Cobertura bancária na Zona Norte
Logo em 24 de março de 1975, dez dias após a nacionalização
da Banca, foi reconhecido o interesse em abrir agências bancárias
em algumas importantes localidades do Norte. Para isso constituiu-se uma comissão de representantes de quatro bancos, centralizada
no Banco Português do Atlântico, que também se encarregou de
efetuar um estudo sobre o funcionamento dos circuitos móveis. Foi
a própria CCBN que decidiu realizar este estudo, dando conhecimento da resolução ao BP e ao MF, como era lógico, obtendo a sua
concordância.
Foi um estudo muito concreto que envolveu uma equipa de profissionais muito competentes, incluindo alguns gerentes de zona de
vários bancos. Esta equipa percorreu, concelho a concelho, todo o
Norte do País, contactando as comissões administrativas das câma78
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ras, as agências bancárias locais, incluindo os seus empregados e
delegados sindicais. Foram recolhidos dados estatísticos, fiscais e
outros, e concluiu-se que em determinadas zonas a cobertura bancária era muito insuficiente, enquanto noutras era excessiva. Havia
mais de oitenta concelhos sem agências bancárias, por desinteresse
dos próprios bancos, e uma centena com apenas uma agência. Por
exemplo, nos distritos de Viseu e Coimbra, em cerca de metade da
área distrital não existia qualquer agência bancária.
Este grupo chegou a concluir o seu trabalho, recolhendo e sistematizando volumosas informações que permitiriam uma racionalização da rede bancária, com boa margem de segurança. O estudo
que elaboraram, muito pormenorizado e completo, resultou dum
trabalho exaustivo de meses, foi entregue ao MF, mas não houve
realmente qualquer decisão que conduzisse à abertura duma única
agência. Era um trabalho bastante importante, mas que não chegou a
ter posteriormente o seguimento devido.
Um outro Grupo de Trabalho dedicou-se ao estudo das redes de
correspondentes bancários, iniciando a sua missão pela compilação
de elementos indispensáveis à análise da realidade existente em toda
a Zona Norte. As conclusões recolhidas apontavam para a necessidade de aguardar pelo início da reestruturação da Banca, sobretudo no
que se relacionava com a abertura de novas agências bancárias em
locais onde funcionavam correspondentes bancários.
O Grupo de Estudo das Redes de Correspondentes Bancários
da Zona Norte concluiu a elaboração dum inquérito pormenorizado das tarefas desempenhadas por estes correspondentes para ser
analisado sob a responsabilidade das Comissões Administrativas.
Os elementos solicitados destinavam-se a fundamentar a reconversão das redes de correspondentes em ordem a possibilitar a
criação de uma estrutura capaz de se ajustar às realidades evolutivas da Banca comercial nacionalizada. Este trabalho não chegou a
ser aproveitado devido ao tempo indispensável à recolha e análise
e à mudança entretanto ocorrida no final de 1975 na gestão dos
bancos nacionalizados.
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4.7 – Ações de sabotagem e irregularidades
Seria infantilidade admitir que a decisão de nacionalizar a banca e os seguros e intervir nas empresas vitais para a planificação e
o desenvolvimento social e económico levaria a grande burguesia,
nacional e estrangeira, a capitular. Naturalmente que a sua luta se
tornou mais difícil, pois teve de passar a incluir entre os objetivos de
recuperação dos poderes económicos e políticos: desnacionalizar ou
debilitar as empresas nacionalizadas, sempre que possível; colocar
ao serviço do capitalismo as próprias instituições e empresas nacionalizadas; conseguir criar novas empresas dentro dos mesmos ramos
de atividade; afetar o funcionamento do aparelho estatal. Para conseguir os seus fins, foram utilizados diversos e numerosos métodos,
muitos deles hoje bem conhecidos. Quase desde o início do processo, a Banca começou a ser atacada pelos anteriores detentores dos
bancos e dos seguros e pelos sucessivos governos constitucionais.
A sabotagem económica teve várias formas de expressão, tais
como: a fuga de capitais para o estrangeiro, a descapitalização e paralisação das empresas, a subfacturação e sobrefaturação, a retirada
de depósitos dos bancos, etc. A fuga do patronato e outras circunstâncias motivaram a intervenção estatal em diversos ramos de atividade económica mais relevantes e a intervenção direta dos trabalhadores, através do controlo de gestão, com o fim de manter os seus
postos de trabalho e a atividade das unidades económicas atingidas.
À vigilância e pronta intervenção dos muitos trabalhadores se deve
o facto da sabotagem económica, das irregularidades e fraudes não
ter ido muito mais longe e não ter conduzido o País ao caos económico. O controlo e a gestão pelos trabalhadores em alguns casos não
surgiram como uma orientação de princípio, mas como uma solução
de emergência.
Na área bancária, alguns casos ocorridos na Zona Norte, merecem especial destaque:
BANCO FONSECAS & BURNAY – Zona Norte
Uma série de reuniões de trabalhadores das dependências do Porto
deu lugar a debates em plenário, em que uma minoria de bancários pôs
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em causa a nacionalização da Banca e criticou o comportamento dos
delegados sindicais, provocando uma divisão entre os trabalhadores.
BANCO DE ANGOLA – A ocupação do Banco, em Lisboa, por
retornados que deu lugar ao envio de telexes, em 1975-09-03, ao
Presidente da República, Conselho Superior da Revolução e Conselho de Ministros, refletiu-se no ambiente de discussão e contestação
verificado na Dependência do Porto.
CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS – Na Agência de Paços de
Brandão ocorreram vários conflitos que envolveram os funcionários
entre si e dúvidas e incompreensão das populações, nitidamente mal
esclarecidas e, eventualmente, utilizadas com determinados fins não
transparentes. Por se tratar de um problema que podia afetar a segurança de pessoas e bens, foi solicitado o apoio do MFA.
BANCO PINTO DE MAGALHÃES – Na Sede deste banco,
foi necessário proceder ao arrolamento de bens, por indiciamento
de práticas fraudulentas por parte do ex-banqueiro, Afonso Pinto de
Magalhães, verificadas e confirmadas nos primeiros dias da nacionalização. O valor daqueles bens que excediam os dois milhões de
contos foi, em 1982, entregue de novo ao ex-banqueiro, através dum
despacho do Ministro da Justiça. A Comissão de Trabalhadores do
União de Bancos Portugueses manifestou então a sua apreensão por
esta “doação” face à existência duma dívida superior que se mantinha e se repercutia na situação patrimonial do Banco.
VIANA DO CASTELO – Numa reunião, realizada em 23 de
abril de 1975, com mais de setenta bancários (gerentes e delegados
sindicais), nas instalações do Sindicato dos Operários da Construção Civil, foi salientada a intensificação da saída ilegal de divisas,
transacionadas por casas de câmbio e correspondentes bancários que
viviam do negócio de cambiais (caso do “banco do Sr. Teixeira”, em
Arcos de Valdevez). Nesta reunião foi sugerida a deslocação de prospetores bancários às aldeias com o fim de explicar aos clientes que o
funcionamento da Banca nacionalizada garantia melhor a segurança
dos seus depósitos e dos familiares emigrantes e, bem assim, salientar o prejuízo para o País e para eles próprios da transferência ilegal
de divisas ou da retenção de depósitos no estrangeiro.
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4.8 – Outros aspetos do trabalho desenvolvido
No campo da dinamização não seria muito viável desenvolver
muitas iniciativas, atendendo ao momento de transição que se vivia
e aos efeitos resultantes da nomeação temporária das Comissões Administrativas. Porém, não houve estagnação, para além daquela que
se pode considerar normal e que se prende com a realidade política,
económica e social do País. As operações bancárias nacionais de crédito, depósitos, etc., prosseguiram sem alterações relativamente ao
que era comum, salvo as do serviço de títulos, que não funcionava.
Outras comissões e grupos de trabalho chegaram a ser formados
durante este período mas, além da definição das suas funções e objetivos, competências e designação dos seus elementos e responsáveis, poucas tarefas concretas chegaram a ser postas em prática num
período tão reduzido.
No sentido de tornar mais eficiente a prospeção bancária, as Comissões Administrativas apuraram a existência de sete ou oito bancos a enviarem os seus prospetores às mesmas localidades da região, enquanto outras
estavam completamente abandonadas. Esta situação resultava da adoção
anterior de critérios essencialmente concorrenciais e lucrativos, em vez de
se basear num objetivo de prestação de serviço. A iniciativa de formação
dum grupo de trabalho visou uma melhor cobertura bancária, a coordenação dos circuitos móveis e deslocações dos prospetores. Os diversos
estudos e iniciativas de promoção ficaram afetados por dificuldades encontradas a nível nacional. Não se conseguiu por isso uma coordenação
eficaz. Mesmo assim, chegou a funcionar: uma comissão de marketing,
publicidade e ação externa.
Ainda chegou a ser constituída e a dar os primeiros passos uma
comissão de formação e gestão de pessoal, com o fim de apoiar a
Comissão das Atividades Interbancárias de Formação de acordo com
o Despacho do Secretário de Estado do Tesouro de 1975-05-14.
Dois elementos das Comissões Administrativas centralizaram
as propostas de transferência ou aumento de pessoal; procuraram
averiguar dos casos de carência ou excesso de pessoal; manter em
vigor o protocolo existente entre o ex-Grémio e os Sindicatos, até à
reestruturação das instituições bancárias; suspender as gratificações
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especiais, conhecidas por “surdas”; estudar uma proposta de uniformização de vencimentos e ajudas de custo nos diversos bancos.
As operações com o estrangeiro reduziram-se inevitavelmente.
A falta de divisas estava ligada à própria balança de pagamentos
e foi sem dúvida afetada pelo desequilíbrio motivado pelo excesso de importações em relação às exportações e pela redução dos
fundos enviados pelos emigrantes e dos resultantes do turismo. Em
1975-05-17, ficou decidida a reunião periódica dos diretores de estrangeiro e a formação dum grupo de trabalho que reunisse e analisasse as questões surgidas nessas reuniões.

4.9 – Eliminação da estrutura de coordenação interbancária
Dez dias após o “25 de novembro” uma seca carta do BP dava
por finda a coordenação da atividade bancária no Porto e suspendia
as atividades do coordenador e de todos os grupos de trabalho e outras estruturas. (Ver Anexo n.º 5) Após ter desempenhado este cargo,
durante cerca de nove meses, fui abruptamente dispensado de tais
funções para que tinha sido convidado, sem quaisquer explicações
ou simples agradecimento pelo esforço desenvolvido durante tantos
meses, sem qualquer remuneração adicional. Os seus termos e as
medidas tomadas provocaram a indignação dos bancários do Norte
que durante meses, com grande sacrifício das suas vidas privadas, e
sem qualquer benefício pessoal, tinham contribuído para o arranque
de novos métodos de atuação na Banca.
Mas o Governo não se limitou a essa decisão. Simultaneamente,
suspendeu as atividades de todas as estruturas regionais em funcionamento. Esta atitude deu origem a um protesto, dirigido ao Conselho
de Administração do BP, assinado pelos elementos das Comissões
Administrativas residentes no Porto. Também o SBN e os trabalhadores têxteis em reunião geral manifestaram a sua indignação e preocupação pelas consequências daquela decisão.
O capitalismo aproveitou o período imediato ao “25 de novembro”
para eliminar ou paralisar a coordenação entre os bancos no Norte e,
bem assim, as diversas comissões e grupos de trabalho, criados no
Porto, para análise conjunta da situação económica das empresas,
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definição duma política de crédito para cada atividade económica,
normalização das técnicas bancárias, etc.
É o seguinte o teor do protesto da Comissão Coordenadora:
“Ao Conselho de Administração do
BANCO DE PORTUGAL
LISBOA
A Comissão Coordenadora da Banca do Porto foi constituída logo após a nacionalização, integrando todos os elementos das Comissões Administrativas residentes nesta cidade, e
surgiu naturalmente como resposta às necessidades, por todos
sentidas, de estabelecer critérios comuns em matéria de concessão de crédito, a nível nacional e regional, e de promover a
uniformização de métodos e sistemas de trabalho, tarefa fundamental no caminho da desejada coordenação da Banca.
Entretanto foi destacado para a função de responsável pela
Coordenação o Sr. Dr. Carlos Gomes, que para o efeito foi
requisitado ao Banco Borges & Irmão.
Logo após o início da sua atividade, a Comissão Coordenadora sentiu a necessidade de criar estruturas de apoio que
facultassem soluções imediatas para os inúmeros problemas
com que as Comissões Administrativas se viram assoberbadas
dado que o Banco de Portugal não dispunha de estruturas capazes de darem resposta adequada.
Independentemente das críticas construtivas que se possam
fazer a todo o trabalho de coordenação desenvolvido – e algumas serão naturalmente legítimas – parece-nos pacífico que
foi produzido muito trabalho útil durante os quase nove meses
já transcorridos desde a nacionalização. A comprová-lo, estão
as afirmações proferidas pelo então Secretário de Estado do
Tesouro, Sr. Dr. Mário Brandão, em reuniões com as Comissões Administrativas efetuadas no Porto e em Lisboa, em que
claramente expressou a ideia de que no Porto se haviam dados
passos importantes no sentido de concretizar o objetivo pri84
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meiro da nacionalização – colocar a Banca AO SERVIÇO DO
POVO E DA ECONOMIA DO PAÍS – e manifestou o desejo de
que em Lisboa se caminhasse no mesmo sentido.
Embora sempre tivéssemos procurado trazer o Banco de
Portugal informado de todo o nosso trabalho, e porque nos
pareceu que a realidade criada no Porto não era convenientemente considerada no projeto de criação dos Secretariados
Regionais, pensamos então que seria eventualmente útil expor a V. Ex.as algumas observações, com vista a permitir o
aproveitamento da nossa experiência. Assim nasceu a nossa
exposição de 26/9/75, de que juntamos fotocópia.
Da referida exposição sobressaem dois pontos que gostaríamos de realçar de novo:
– a importância que atribuímos aos Grupos de Trabalho
em funcionamento, e
– a notável ação desenvolvida pelo Sr. Dr. Carlos Gomes
na função de responsável pela coordenação, que lhe fora
cometida.
O que acabamos de expor, justifica a profunda estranheza
que nos causou a leitura pelo Dr. Carlos Gomes do ofício recebido na passada sexta-feira, em que V. Ex.as lhe comunicam a
cessação imediata das suas funções e a suspensão da atividade de todos os Grupos de Trabalho por ele coordenados.
Sem pretendermos, de algum modo, contestar a substituição
(nas funções de Coordenação), não só porque para isso nos escasseia a competência, mas até porque não é passível de qualquer dúvida da nossa parte a nomeação do Sr. Dr. Abel Reis para
o cargo de Administrador do Banco de Portugal, não podemos
deixar de manifestar o nosso desgosto por verificarmos que o
conteúdo da nossa exposição foi pura e simplesmente ignorado,
não só no que respeita ao afastamento do Sr. Dr. Carlos Gomes,
mas também no tocante aos Grupos de Trabalho, pois a simples
leitura da referida exposição tornaria evidente que os Grupos
estão dependentes em geral da Comissão Coordenadora e em
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particular de alguns membros das Comissões Administrativas
(e não apenas do Sr. Dr. Carlos Gomes) e que, para além disso,
a sua suspensão, nesta altura, acarretaria inevitavelmente graves problemas para toda a Banca.
Na verdade, temos para nós que só o desconhecimento das
condições concretas em que se desenvolve todo o esquema de
coordenação no Porto poderá ter determinado a atitude assumida, e pena foi que, pelo menos, às Comissões Administrativas não tivesse sido dado conhecimento prévio dessa decisão,
o que permitiria evitar contratempos desnecessários e sempre
desagradáveis.
Mas se estes aspetos do problema não podem merecer o
nosso apoio, muito mais flagrante nos parece, contudo, a incorreção da forma utilizada na comunicação ao Sr. Dr. Carlos
Gomes do seu afastamento.
Dizer a qualquer pessoa que a sua atividade cessa na própria data em que do facto lhe é dado conhecimento, é forma
pouco ortodoxa e que pressupõe, normalmente, a existência de
risco grave na continuidade dessa atividade.
Aplicar essa forma no caso do Sr. Dr. Carlos Gomes, agravada pela inexistência de qualquer referência, mesmo de circunstância, ao trabalho desenvolvido, constitui uma clamorosa injustiça, na qual necessariamente nos sentimos igualmente
envolvidos.
Aqui não haveria lugar, em nosso entender, a referências
de circunstância, mas antes ao reconhecimento sincero, ou
melhor dizendo objetivo, de todo o esforço desenvolvido,
pelo empenho e pela notável capacidade com que a função
foi desempenhada, tantas vezes com sacrifício da própria
vida familiar.
Consideramos que esta exposição constitui o mínimo exigível do nosso dever de justiça e lealdade relativamente a todo o
trabalho desenvolvido pelo Sr. Dr. Carlos Gomes.
Porto, 10 de dezembro de 1975”
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Uma reunião geral de trabalhadores têxteis realizada no Porto
aprovou algumas moções. Duma delas constava o seguinte texto:
“1º. – Depois da nacionalização da Banca, foram largos os
auxílios prestados pela Comissão de Política de Crédito aos
trabalhadores têxteis;
“2º. – Exigir ao Senhor Presidente da República, ao Conselho da Revolução a reintegração do Sr. Dr. Carlos Gomes e
dos outros componentes da equipa que dirigia;
“3º. – Promover através de todas as fábricas o esclarecimento da gravidade da situação, e dar parte aos órgãos superiores da Nação da angústia que todos os trabalhadores sentem pelo desinteresse a que este Governo nos votou”.
Com a participação de colegas de 12 bancos, foi realizada em 17
de dezembro de 1975, uma reunião de trabalhadores bancários que,
num dos pontos da ordem de trabalhos, se debruçou sobre:
“Saneamentos na Banca: Foi apontado o afastamento do
colega do BBI, Dr. Carlos Gomes, da direção da Comissão
Coordenadora interbancária, constituída pelos membros das
Comissões Administrativas dos bancos nacionalizados a cujas
reuniões assiste o nosso Sindicato e que define e organiza as
atividades da banca, no norte do País. O facto assinala-se por
tal colega revelar elevados méritos e conhecimentos, ser um
bom técnico e politicamente perspetivado no sentido de uma
gestão bancária ao serviço do povo trabalhador. Inclusivamente, não deixou de ser referido que algumas comissões de
trabalhadores e sindicais – particularmente do crítico setor
têxtil onde a sua ação foi mais relevante – mostraram preocupação por tal afastamento poder significar uma viragem na
política de crédito.
Entretanto, verificou-se, perante o cuidado de alguns colegas sobre o destino dos vários grupos de trabalho e de apoio
criados pelas comissões administrativas (para a política de
87

CARLOS GOMES

crédito, para o setor têxtil, para as PME, as cooperativas,
etc.) que, sendo da responsabilidade das mesmas CCAA só estas as podem extinguir, embora não deixem de ser afetadas na
medida em que perdem a valiosa participação coordenadora
do referido colega agora afastado.
Contudo, não deixou de ser apontado que o mandato das
CCAA, nomeadas pelo 1º. Ministro, termina no fim deste mês.
Naturalmente, os colegas interrogam-se se a política de saneamento dos trabalhadores interessados numa banca ao serviço do povo trabalhador prosseguirá. A continuar a tal orientação, é justo perguntar: A banca nacionalizada vai voltar a estar ao serviço dos grandes capitalistas e das multinacionais?
As empresas em dificuldades sobreviverão? Os trabalhadores
dessas empresas vão engrossar o pesado número de desempregados? Ou propicia-se o regresso dos patrões sabotadores e
dos banqueiros? Qual o papel dos trabalhadores bancários e
dos trabalhadores em geral nesta questão?”
Entretanto, em 22 de dezembro de 1975, foi publicado o decreto-lei que definiu o estatuto e a forma de gestão e fiscalização da Banca
Nacionalizada. A presença dos trabalhadores era admitida apenas nas
Comissões de Fiscalização, mas estes recusaram designar os seus representantes porque lhes era vedada a possibilidade de revelar factos
que advinham do exercício das suas funções, pelo que não poderiam
prestar contas aos seus eleitores, ou seja, aos colegas das respetivas
instituições bancárias.
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5 – PERÍODO POSTERIOR A 1975
5.1 – O papel do Sistema Bancário
O corte na ligação entre o sistema bancário e o capitalismo monopolista, decorrente da nacionalização da Banca e doutros setores
básicos da economia, tornou possível a concretização duma política
definida pelas autoridades monetárias, o apoio financeiro ao regular
funcionamento da economia e o seu controlo. Dominando as forças
internas de financiamento adquiriu o Estado, através do sistema bancário, um poder de intervenção na economia sem paralelo nos restantes países do sistema capitalista, uma responsabilidade inerente a
esse poder e a consequente obrigação de efetuar o controlo rigoroso
das aplicações financeiras.
É óbvio que a política de distribuição dos recursos financeiros
seguida pela Banca teria de refletir a política económica planeada,
defendida e conduzida pelo próprio Estado. Este, ou estava virado
para uma economia tendo por objetivo seguir uma via rumo ao socialismo, tal como veio a reafirmar a Constituição Política de 1976
no seu art.º 105. n.º 1, aprovado por unanimidade,
“O sistema financeiro será estruturado por lei, de forma a
garantir a captação e a segurança das poupanças, bem como
a aplicação de meios financeiros necessários à expansão das
forças produtivas, com vista à progressiva e efetiva socialização da economia”
ou continuava voltado para a defesa do capitalismo, da sua recuperação e reforço, de que resultaria o restabelecimento dos monopólios,
a recolocação da Banca ao seu serviço e, finalmente, a sua própria
reprivatização. A primeira opção foi a seguida durante os primeiros
nove meses, após a nacionalização da Banca; a segunda foi a praticada durante os anos que se seguiram.
O setor bancário ocupa, em qualquer contexto económico, uma
posição de acentuado relevo. No caso português ao ser nacionalizado
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na sua quase totalidade a sua influência colocou nas mãos do Governo uma das principais alavancas da economia, tanto numa perspetiva
de uma correta planificação e coordenação como no aproveitamento
para o erário público dos rendimentos habitualmente frutuosos provenientes da atividade bancária.
Os principais grupos capitalistas nunca desistiram de deter os
bancos e as seguradoras em seu poder para, com o domínio destes setores, disporem de centenas de milhões de contos pertencentes
aos depositantes e aos segurados, intensificarem os seus negócios e
atividades especulativas, recomporem os grandes grupos económicos e financeiros, levarem à ruína milhares de empresas através do
domínio cada vez mais intenso dos diversos setores da economia,
aumentarem a capacidade de pressão e de chantagem sobre o poder
político com o fim de encaminhar a legalização e o apoio estatal para
as soluções que lhes convinham.

5.2 – Ofensiva premeditada contra a nacionalização
A partir de fins de 1975 inicia-se uma nova fase da vida política
nacional caracterizada, numa primeira etapa, por uma contrarrevolução, violenta e selvagem, que imediatamente se refletiu na composição das instâncias governamentais e no funcionamento do sistema
bancário nacionalizado. Um dos objetivos centrais das medidas de
imediato assumidas consistiu em destruir todo o processo de transformação das instituições financeiras e os projetos elaborados por
numerosas equipas de técnicos bancários no sentido de construir
uma nova Banca que efetivamente correspondesse aos interesses de
desenvolvimento económico e financeiro do País ao serviço das populações e não da recuperação dos grupos monopolistas.
Em simultâneo, através duma autêntica censura interna, foram
silenciadas as situações sólidas e favoráveis de empresas e setores
de atividades que tinham sido objeto de nacionalização. Tornou-se
frequente omitir: o conhecimento dos atos e decisões de forças democráticas, impedir o conhecimento das intenções dos anteriores governos em relação ao sistema financeiro, dificultar o esclarecimento
e uma correta e livre discussão de questões que afetavam o futuro
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do regime democrático saído do 25 de Abril e interessavam a toda a
população.
Foram sistematicamente promovidas campanhas contra o setor
nacionalizado, através dos meios de comunicação social, divulgando
persistentemente a existência de avultados prejuízos sem esclarecer
a origem de algumas situações difíceis e insistindo numa pseudo incapacidade de gestão das empresas públicas.
Passado muito pouco tempo logo surgiram empresários capitalistas: a venderem as mercadorias produzidas pelos trabalhadores sem
pagarem os salários; a não entregarem às instituições de Previdência
os descontos efetuados, apoderando-se dos respetivos montantes;
a beneficiarem de subsídios do Estado, alguns concedidos a fundo
perdido. Tratava-se de um autêntico saque que permitiu uma rápida
acumulação de capitais e o aparecimento de novas grandes fortunas
à custa da exploração desenfreada dos trabalhadores e dos pequenos
e médios produtores e comerciantes.
O ataque às nacionalizações adensou-se nos anos seguintes através da regulamentação e aplicação de medidas legislativas, da permissão da atividade de sociedades de desenvolvimento regional e
de instituições parabancárias, das campanhas de descrédito contra
as empresas públicas, da limitação da sua atividade ou da criação de
dificuldades suscetíveis de afetar a sua rendibilidade e expansão.
Os diversos governos constitucionais utilizaram a Banca como
instrumento duma política de recuperação monopolista contrária aos
objetivos que conduziram à decisão de nacionalizar a Banca e às
anteriores decisões governamentais em matéria económica. As normas publicadas, a legislação, as orientações do Banco Central, as
pessoas escolhidas para gestores, tudo apontava no sentido de esvaziar o sistema bancário da sua função de participar na “expansão das
forças produtivas, com vista à progressiva e efetiva socialização da
economia”.
Não era viável restaurar os monopólios privados sem a apropriação das fontes de financiamento, sem garantir a concentração e centralização de capitais. Como foi salientado na Comemoração do VI
Aniversário da Nacionalização da Banca,
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“é neste sentido que se tem orientado a política dos diversos governos constitucionais que, após todo um período de intensa e
sistemática preparação de medidas legislativas, de compromissos perante entidades estrangeiras, de nomeação de gestores
recrutados nos meios mais reacionários da Banca e dos Seguros, de tentativas para travar e dificultar a ação dos trabalhadores bancários, procura no momento presente concretizar esta
ofensiva permanente e persistente contra as nacionalizações”.

5.3 – Delimitação dos setores público e privado
Em 8 de julho de 1977 foi publicada a Lei 46/77 que delimitou os
setores público e privado da economia e permitiu, embora afirmando
que a atividade bancária se mantinha vedada à iniciativa privada, a
criação de intermediários financeiros sob a denominação de sociedades de desenvolvimento regional, de sociedades de investimento ou
parabancárias.
A estratégia seguida pelo Governo consistiu em criar condições
para iniciar a abertura de algumas áreas do setor financeiro à iniciativa privada, desviando-as das funções atribuídas apenas aos bancos.
Com esta lei pretendeu-se dar mais um golpe na Banca Nacionalizada. Tratava-se dum claro afrontamento às normas constitucionais e
às leis vigentes.
Porém, a criação destas sociedades ainda não correspondia às ambições de colocar a economia do País sob a direção dos monopólios
privados e dum Estado que os servisse pois, para isso, necessitavam
do apoio financeiro de grandes bancos, que só poderia ser conseguido
por duas vias, a apropriação desses mesmos bancos ou a subjugação
da sua gestão através de normas emanadas do Governo e do BP.
A reprivatização da Banca teria como efeitos, entre outros: a acumulação de capitais, indispensável à reconstituição dos monopólios
privados; um novo domínio do poder económico sobre o poder político e a consequente destruição da democracia; o aumento das dificuldades das PME; o aumento do desemprego, a diminuição dos
salários reais; o total controlo da economia pelos monopólios nacionais e internacionais.
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A Comissão Coordenadora das CT do Setor Bancário – CCCT
concluiu que o Projeto-lei de Delimitação dos Setores Público e Privado colidia com o texto da Constituição de 1976. No mesmo sentido, o Conselho da Revolução considerou também inconstitucional
este Projeto-lei, decisão que veio reforçar as posições persistentemente assumidas pelos trabalhadores bancários através das suas estruturas sindicais e coordenadoras das CT, secretariados sindicais e
comissões de trabalhadores de empresa.

5.4 – Conselhos de gestão
Os membros nomeados para os Conselhos de Gestão, em janeiro
de 1976, foram selecionados não entre os melhores técnicos e gestores
bancários mas, em geral, entre funcionários mais conservadores e ligados a interesses privados, em muitos casos oriundos de altos cargos
desempenhados na anterior banca privada, dispostos a participar ativa
ou passivamente duma política de recuperação capitalista ou de submissão a interesses monopolistas. Muitos deles, homens de confiança
dos antigos banqueiros, transitaram mais tarde para as administrações
dos bancos reprivatizados. Os seus atos correntes de gestão eram influenciados pela preocupação de beneficiar o setor privado, os antigos
proprietários das empresas nacionalizadas. Assumiram esta posição
mesmo que daí resultassem prejuízos para os bancos que dirigiam.
Efetivamente, o novo poder político não estava interessado em concretizar, na prática, a decisão de nacionalizar a Banca.
Em março de 1976, os recém-empossados membros dos Conselhos de Gestão iniciaram o desmantelamento da coordenação
bancária visando especialmente a CPPC. O processo de desmantelamento processou-se em três fases. Na primeira criou-se um
ambiente de tal forma hostil à Comissão e aos seus membros que
levou alguns deles a pedirem o regresso aos bancos e lugares de
origem. Como alguns bancários ainda persistissem em permanecer
na CPPC, foi dado o início à segunda fase que se caracterizou pelo
esvaziamento do seu conteúdo, Assim, os bancos foram gradualmente deixando de mandar processos para a apreciação da Comissão e impediram o seu acesso às reuniões dos Conselhos de Gestão.
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Ante tal pressão criou-se uma situação de quase total inação e a
Comissão foi considerada desativada passado um ano.
A coordenação entre idênticos serviços nos diversos bancos tornou-se praticamente inexistente. A Banca passou a trabalhar em moldes
predominantemente concorrenciais, mantendo uma desenfreada e injustificada publicidade de cada banco ou contactando isoladamente
os mesmos clientes ou localidades, em contradição com os objetivos
pretendidos com a existência duma banca nacionalizada ao serviço do
trabalho e da reconstrução económica. Entretanto, ignorava-se uma
das formas desejáveis e positivas de concorrência bancária que se traduzisse numa maior eficiência dos serviços prestados.
Foram ignorados todos os trabalhos realizados anteriormente com
o fim de avançar para novas formas de coordenação interbancária,
nomeadamente, centralização de riscos de crédito, de recuperação
de dívidas contenciosas, de informações comerciais, de análise de
gestão de empresas, de formação de pessoal, abertura de agências,
aproveitamento de instalações ou de novas tecnologias, de organização e informática e métodos de segurança.
Não foram definidas as competências de coordenação do sistema
bancário nacionalizado e mesmo nos casos em que algumas formas
de coordenação se chegaram a processar, através do BP, estas não
funcionaram ou não se revelaram eficazes.
O BP não exerceu a sua legítima autoridade fazendo cumprir o art.º
18.º da Lei Orgânica, que determinava a sua competência para promover formas de cooperação entre as diversas instituições de crédito. O
BP demitiu-se das suas funções, optando por uma atuação cúmplice
face aos desmandos dos novos Conselhos de Gestão. Assim, foi abandonado o símbolo da Banca Nacionalizada, alterou-se a política do
pessoal em detrimento dos direitos dos trabalhadores, muitos dos elementos mais ativos das Comissões Administrativas ou Coordenadoras
foram colocados numa situação, total ou parcial, de inatividade, as CT
viram dificultada a sua tarefa de Controlo de Gestão.
Em dezembro de 1982, pelo DL 464/82, passaram a ser considerados “gestores públicos os indivíduos nomeados pelo Governo para
os órgãos de gestão das empresas públicas” (Art.º 1.º-n.º1). O n.º3
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do mesmo artigo, estipulava que “Os indivíduos designados por eleição para os órgãos de gestão de sociedades de capitais públicos ou
participadas não são considerados gestores públicos, mas poderá ser
autorizado o exercício dessas funções em regime de requisição”. Tal
requisição passava a depender de “autorização do ministro, instituto
público, autarquia local ou da empresa de que depende o trabalhador” (Art.º 5.º-n.º 3). Este dispositivo legal eliminou, na prática, a
possibilidade de participarem dos órgãos de gestão os trabalhadores
livremente eleitos pelos trabalhadores.
Em outubro de 1983, face a esta decisão antidemocrática e abusiva da dignidade dos trabalhadores, o Secretariado Nacional da Comissão Coordenadora das CT propôs a seguinte alternativa:
É urgente e indispensável que a Banca seja gerida por profissionais competentes, que se identifiquem com as nacionalizações e não com os seus inimigos.
Gestores que tomam posições, muitas vezes públicas, contra as nacionalizações; gestores que aplicam os recursos do
sistema bancário, pertencentes aos depositantes, em benefício do grande capital, dos grandes monopólios internacionais
ou de regimes políticos fascistas ou militaristas, gestores que
colaboram com os sabotadores da Banca Nacionalizada, que
inventam todas as formas de retirar dinheiro e nada liquidar,
devem ser rapidamente substituídos.
Para a defesa da Banca Nacionalizada é fundamental a
substituição de grande parte dos atuais gestores e a tomada
de posse dos gestores eleitos pelos trabalhadores.

5.5 – Reestruturação da Banca
No primeiro semestre de 1976, várias propostas de reestruturação
de autoria de técnicos bancários foram publicadas pelos Sindicatos
Bancários, pela imprensa e referidos em livros então editados. Na
generalidade, os seus autores revelaram uma grande concordância quanto aos modelos a adotar na implantação de uma estrutura
composta por bancos especializados e bancos polivalentes, facto
demonstrativo de que dominavam as medidas indispensáveis para
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reestruturar o sistema bancário e dar realidade prática às soluções
apresentadas. Uma das propostas está reproduzida em anexo (Ver
Documento n.º 3).
Estes estudos não mereceram a atenção dos governantes que se
seguiram ao “25 de novembro” e caíram no esquecimento, pois não
correspondiam aos objetivos da projetada privatização dos bancos
nacionalizados. Algumas das mais importantes sugestões nem sequer chegaram a ser encaradas, tais como: a coordenação bancária
ou a criação de serviços comuns.
A ausência de um “Plano Global de Reestruturação” afetou gravemente o funcionamento eficiente dos bancos, a qualidade dos serviços prestados, o papel que podiam desempenhar na expansão da
economia e na melhoria das condições de vida das populações. Os
diversos governos constitucionais mantiveram o funcionamento dos
bancos nacionalizados em moldes semelhantes aos das instituições
privadas, retirando-lhes assim a possibilidade de aproveitamento das
imensas possibilidades resultantes da nacionalização.
Com a especialização da Banca por grandes setores de atividade, os empregados bancários ganhariam em formação técnica e os
clientes veriam as suas propostas mais facilmente compreendidas
e as decisões sobre a concessão de crédito tomadas em mais curto
espaço de tempo. A utilização do crédito passaria a ser mais fácil e
sistematicamente controlada.
As débeis modificações introduzidas não desmantelaram as anteriores estruturas de caráter capitalista e não constituíram um obstáculo sério a uma reprivatização, de resto já premeditada. A origem
das dificuldades impeditivas da reestruturação da Banca centrava-se
fundamentalmente na política conduzida pelos sucessivos governos
constitucionais. Pode-se concluir que a nacionalização da Banca ficou a meio caminho. O BP, com a sua atuação passiva, comportou-se como um autêntico travão à reestruturação da Banca quando lhe
competia um papel altamente dinamizador e motor da mesma.
Como constava dum despacho do Ministério das Finanças, o objetivo era simplesmente ajustar as “estruturas bancárias aos padrões
correntes nos países da CEE”, ou seja, manter: a polivalência de cada
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instituição; estruturas semelhantes às das empresas privadas; métodos concorrenciais que favorecem as grandes empresas capitalistas;
a especulação, a ausência de controlo da aplicação do crédito, das
operações de comércio externo ou das transações com títulos.
A reestruturação feita consistiu essencialmente: na redução do número de instituições financeiras, por via da integração das mais pequenas; na abertura de algumas novas agências e encerramento de outras;
no saneamento financeiro de dois bancos e na criação da União de
Bancos Portugueses, resultante da fusão de três bancos comerciais.
Estas alterações foram efetuadas segundo processos casuísticos
não integrados em qualquer plano global conhecido. Tratou-se dum
processo de gestação dificílima, com entraves diversos e várias cedências por parte dos governantes.
Pela Resolução do Governo n.º 51-H/77, de 28 de fevereiro, foram estabelecidas medidas excecionais de saneamento financeiro aos
Bancos Borges & Irmão e Pinto de Magalhães por meio de aumentos
de capital e absorção das dívidas dos anteriores proprietários.
A partir de 29 de agosto de 1977, segundo o art.º 1º de DL 353-J/77, os bancos comerciais foram autorizados a efetuar operações
de crédito a médio e a longo prazo resultantes da aplicação de capitais alheios, em especial de depósitos a prazo, ficando neste domínio
equiparados aos bancos de poupança e investimento.
Em dezembro de 1977, pelo DL 535/77, foi conferida ao BP a
competência para autorizar a nomeação de correspondentes. No
mesmo mês, pelo DL 544/77, os bancos de investimento foram, por
sua vez, autorizados a receber também depósitos à ordem, o que não
acontecia até então.
As casas de câmbio existentes, ou cambistas, exerciam uma atividade limitada à realização de operações cambiais. Frequentemente, dedicavam-se a práticas ilegais realizando operações, por vezes
de grande vulto, em conluio com especuladores internacionais. As
transformações políticas e financeiras que se verificaram após as
nacionalizações levaram a que as casas de câmbio viessem a ser
extintas pelo DL 167/76, de 1 de março, com efeito a partir de 30
de junho desse ano, sendo centralizada nas instituições de crédito
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nacionalizadas a realização de operações cambiais. Consequentemente foi extinto o Grémio das Casa de Câmbio.
Durante o ano de 1978, já a Comissão de Reestruturação do Sistema Bancário, criada no início de 1976, estava completamente paralisada, acabando por ser extinta. Os objetivos eram claros: manter a
funcionar toda a estrutura nos moldes anteriores a março de 1975, à
espera de uma alteração de forças políticas na sociedade portuguesa,
como veio a acontecer.
As estruturas dos trabalhadores foram mantidas, em regra, ausentes de qualquer discussão prévia das medidas a tomar, dificultando-se
ou impedindo-se a sua participação na realização prática. Em geral,
manteve-se uma indefinição das possíveis alterações estruturais da
banca nacionalizada e a ausência dum projeto de governo global.
Os trabalhadores bancários continuaram a exigir a concretização
dum plano, a médio e a longo prazo, de reestruturação da Banca, com
a participação dos trabalhadores através dos seus representantes, de
acordo com os objetivos, que presidiram à sua nacionalização, de
desenvolvimento económico e social do País. Impunha-se que os
trabalhadores bancários participassem numa autêntica Comissão de
Reestruturação do Sistema bancário que não se ficasse pela simples
formulação de modelos.
No 1º. Encontro Nacional das CT da Banca e dos Seguros, realizado em janeiro de 1983, foi salientada “a crescente degradação da
qualidade dos serviços prestados motivada pela ausência de medidas
tendentes à reorganização e modernização dos serviços o que afetava gravemente a imagem pública do setor nacionalizado criando
veículo fácil à ideia que se pretendia incutir acerca das virtualidades
da banca privada”.

5.6 – Criação de parabancárias
Em 1 de agosto de 1977 foi criado, junto do BP, o IFADAP –
Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura
e Pescas, que tinha como objetivo fundamental o desenvolvimento e melhoria das condições, orgânicas e funcionais, da atividade
dos setores da agricultura, silvicultura, pecuária e pesca, mediante
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as seguintes operações: refinanciamento das operações de crédito
agrícola e piscatório; prestações de garantias às instituições de crédito; pagamento de bonificações de juros; pagamento de subsídios
correntes a unidades produtivas.
Tratava-se duma instituição sugerida pelo Banco Mundial como
condição para a efetivação do “grande empréstimo”, destinado a
concretizar a política de destruição das pequenas explorações camponesas, das UCP e a apoiar o financiamento das empresas capitalistas consideradas viáveis.
Foram criadas posteriormente duas outras instituições especializadas: uma, a PARAEMPRESA destinada à viabilização e recuperação económica de empresas de estatuto privado em dificuldades
financeiras mas consideradas viáveis; outra, a Empresa Financeira
de Gestão e Desenvolvimento, EP – FINANGESTE, que tinha por
objeto a prática de operações de aquisição e cobrança de créditos, a
gestão de participações financeiras noutras sociedades, a administração e valorização de patrimónios cuja titularidade lhe adviesse
daquela atividade ou da transmissão de ativos e passivos de outras
instituições de crédito.
As sociedades de desenvolvimento regional, regulamentadas
posteriormente, assumiram em geral um caráter de bancos de investimento, cuja atividade consistia em participar no capital de sociedades, em princípio, de interesse regional, conceder crédito a
médio e a longo prazo, prestar garantias ou avales. As suas atividades apoiavam-se em recursos próprios e alheios, estes provenientes
geralmente de empréstimos junto de outras instituições de crédito
ou através da emissão de títulos obrigacionistas. Podiam ainda ser
financiadas pelos bancos nacionalizados, entidades estrangeiras ou
portuguesas não residentes ou através do aparelho estatal e assim
colocadas ao serviço do capitalismo.
Com a constituição de sociedades de investimento pretendeu o
Governo de então criar verdadeiros bancos privados e canalizar os
depósitos dos bancos nacionalizados, através de tais sociedades, com
o fim de os aplicar em proveito dos negócios das grandes empresas
capitalistas. Eram-lhes concedidas todas as isenções fiscais possí99
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veis, autorizada a concessão de crédito a médio e a longo prazo, a
oferta do redesconto no BP e permitida a receção de depósitos sob a
forma de “obrigações de caixa”.
A inserção de sociedades de investimento projetou-se em áreas e setores de elevada rendibilidade e valor estratégico, como é o
caso do financiamento da atividade exportadora, onde o setor privado controlava mais de 80%. A criação destas sociedades reforçou
a penetração do capital estrangeiro e o processo de acumulação de
capital em curso. A sua associação a grandes empresas industriais e
a empresas holding constituiu o embrião de novas estruturas monopolistas. Do capital da SPI – Sociedade Portuguesa de Investimentos
participava a IFC – International Finance Corporation e a MDM –
Mello Deutsche Morgan. A IFC é membro do Grupo Banco Mundial
e tinha como missão promover investimentos privados nos países
em vias de desenvolvimento; a MDM funcionou como consultora
financeira desde 1978, transformando-se em sociedade de investimento no ano de 1983, e contava como acionistas José Manuel de
Mello, Deutsche Bank e Morgan Garantee Trust Company.

5.7 – Filiais de bancos portugueses no estrangeiro
Os gestores da Banca não foram parcos em abrir filiais ou escritórios no estrangeiro, por vezes com objetivos pouco claros que
suscitaram muitas preocupações e interrogações, designadamente o
possível desvio das entregas de dinheiro dos nossos emigrantes e a
sua colocação no estrangeiro.
Estes departamentos da Banca Nacionalizada seguiram uma política de retenção das poupanças dos emigrantes, quer demorando intencionalmente todo o processo de transferência para Portugal, quer
induzindo os emigrantes a manterem as suas poupanças nos seus
balcões. Os depósitos assim conseguidos e os depósitos em moeda
estrangeira ali mantidos pelas Sedes dos respetivos bancos, foram
frequentemente utilizados em aplicações especulativas de lucro fácil,
divorciadas do interesse nacional, tais como empréstimos de elevado
grau de risco predominantemente a países com governos de cariz
ditatorial e a reboque de interesses do grande capital estrangeiro.
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No ano de 1980, o crédito concedido no estrangeiro pelas agências dos bancos portugueses atingiu 105 milhões de contos, montante que corresponde a um aumento de 148,7 % em relação ao ano
anterior. No mesmo ano, essas mesmas agências bancárias retiveram
no estrangeiro, sob a forma de depósitos e outros recursos, 140 milhões de contos, um aumento de 79,5 %.
Em 1982, desenvolveu-se uma estranha política de transmissão de
poderes de decisão dos bancos nacionalizada para essas filiais, que chegaram a atuar como se de bancos autónomos se tratasse e a funcionarem
quase como unidades independentes, escapando com frequência à direção dos próprios Conselhos de Gestão dos bancos a que pertenciam.
Em vez de colocarem os seus recursos à disposição da economia nacional, mesmo em períodos em que o País tinha de recorrer a empréstimos
externos, colocaram os seus fundos disponíveis em instituições localizadas em países estrangeiros, aparecendo depois a banca estrangeira,
benemérita e salvadora, a fazer empréstimos a Portugal.
O BP não efetuava qualquer inspeção às filiais no estrangeiro, nem
dispunha de técnicos adequadamente preparados para o exercício de
tais funções. A falta de acompanhamento, coordenação e controlo
destas filiais e a ausência de orientações que as integrassem numa
política de desenvolvimento da economia nacional constituíram fatores que contribuíram para que atuassem como unidades quase autónomas. Inevitavelmente, cedo começou a levantar-se a questão da
existência de crédito mal parado.
Além da atuação negativa conduzida por algumas destas filiais,
os antigos banqueiros, para recuperarem o seu poder, promoveram
uma intensa colaboração com bancos estabelecidos na Europa e na
América destinada a atuar junto da emigração portuguesa, controlando as suas poupanças, que eram indispensáveis ao equilíbrio da
nossa balança de pagamentos, e a utilizá-las nos seus negócios e em
operações financeiras de caráter especulativo.
Segundo um comunicado da CCCT, editado em janeiro de 1982:
O objetivo é claro! Os gestores dos bancos nacionalizados
estão a gerir as filiais no estrangeiro à margem das orientações
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que regem o sistema bancário português, afastando-as dos objetivos das nacionalizações e dos interesses da economia nacional.
O facto das filiais no estrangeiro se regerem pelas leis vigentes
nos países onde se encontram instaladas e um quase total alheamento do Banco de Portugal ao que se passa, permitem que tais
filiais se comportem já como unidades independentes.
Passado um ano, no 1º. Encontro Nacional das CT da Banca e
dos Seguros, chamava-se a atenção para a atuação não controlada
pelo BP das filiais no estrangeiro, permitindo-se a aplicação dos seus
recursos em operações de grande risco, politicamente imorais, sem
observar sequer as regras mínimas de garantia e segurança.
Num documento publicado pelo Secretariado Nacional da Comissão Coordenadora das CT, em outubro de 1983, definia-se a posição
defendida pelos trabalhadores:
Impõe-se uma urgente e total inversão desta situação.
Para isso, as Filiais no estrangeiro da Banca Nacionalizada
deverão:
– colocar os seus recursos prioritariamente ao serviço da
economia nacional quer no financiamento de projetos nacionais quer no financiamento da balança de pagamentos
portuguesa;
– diversificar o seu relacionamento com a banca internacional na perspetiva do desenvolvimento da nossa economia, privilegiando os mercados estrangeiros suscetíveis
de importarem serviços, tecnologia, bens de equipamento, intermédios e de consumo de origem portuguesa;
– incentivar e canalizar a transferência para Portugal das
poupanças dos emigrantes, dissuadindo estes de as depositarem quer em bancos estrangeiros quer nos seus próprios balcões;
– ser controladas e fiscalizadas pelo Banco de Portugal e
obedecerem concertadamente a orientações e objetivos
definidos por aquele banco central.
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Entretanto, a parte dos recursos dessas filiais, atribuída ao financiamento externo de empresas portuguesas do setor público, foi utilizada frequentemente em condições gravosas para essas empresas.
Tais empréstimos destinaram-se na sua maioria a financiar importações de bem de consumo imediato, não reprodutivos, e meros apoios
de tesouraria vencíveis a curto prazo.

5.8 – Bancos estrangeiros em Portugal
Os bancos estrangeiros, já na década de 80, evidenciaram uma
melhor situação fruto da total liberdade de atuação de que beneficiavam, pois não se sujeitavam às regras impostas à Banca Nacionalizada. Assim, aceitavam ou recusavam os depósitos a prazo conforme
lhes convinha, colocavam os seus recursos nos bancos nacionalizados, tirando partido das elevadas taxas de juro, não aceitavam títulos
de indemnização como meio de pagamento de dívidas, tinham reduzidas aplicações através do crédito. As filiais destes bancos beneficiavam duma descarada proteção dos governos. Coligados aos antigos banqueiros trabalhavam a favor da reconstituição dos antigos
grupos económicos.
Em 1982, a sucessiva abertura de escritórios de representação da
banca estrangeira é uma primeira fase da implantação dos grandes
bancos estrangeiros em Portugal, prontos a transformarem-se em
instituições plenamente operativas e em concorrência com os bancos portugueses. A proliferação destes escritórios retirou à Banca
nacionalizada a possibilidade de participar nas operações de menor
risco e de maior rendibilidade.

5.9 – Controlo de gestão e fiscalização
A incidência da atividade bancária no desenvolvimento da economia e no funcionamento e controlo das empresas dá lugar a que a
participação dos trabalhadores no controlo de gestão da Banca assuma aspetos específicos, por vezes extensivos a toda a atividade económica. Esta característica revela a importância que pode assumir
na defesa dos interesses da classe trabalhadora e na conjuntura do
País. A solidariedade e a ação comum com os restantes trabalhadores
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são fundamentais para assegurar e reforçar o bom desempenho desta
nobre função.
O controlo de gestão surge como uma arma fundamental para a defesa da nacionalização da Banca, impondo-se para tal a exigência do total
cumprimento da Lei das Comissões de Trabalhadores (Lei n.º 46/79) e
o seu respeito por parte dos Conselhos de Gestão, o que obrigava a auscultar as Comissões de Trabalhadores sobre as questões previstas nessa
Lei, nomeadamente no que se refere à implantação de organogramas
ou outras alterações estruturais, ao fornecimento de toda a documentação sobre a situação económica e financeira dos respetivos bancos, dos
seus orçamentos anuais e da documentação sobre a política e gestão de
pessoal. Para isso, as CT exigiam o reconhecimento pelos Conselhos
de Gestão do exercício do pleno direito ao controlo de gestão em cumprimento das disposições legais e constitucionais.
A luta dos bancários orientou-se também para o combate claro e
firme contra a corrupção, burocratização e ineficiência dos serviços
bancários. Face à existência dum contexto intenso e permanente de
ataque à Banca Nacionalizada, os membros eleitos das Comissões de
Trabalhadores pautaram a sua ação para a observação das questões
mais candentes, evitando gastar o tempo em tarefas insignificantes
ou burocráticas. Sentiu-se também a necessidade de criar grupos técnicos de apoio.
Dentro deste critério, procuraram aprofundar as situações duvidosas suscetíveis de provocar instabilidade nos bancos nacionalizados, esclarecer aspetos ambíguos observáveis nos registos e análises
contabilísticas, controlar os saldos incompreensíveis de disponibilidades em divisas nos bancos estrangeiros, verificar quem eram os
grandes beneficiários do crédito e a existência de restrições às PME,
cooperativas e empresas ainda nacionalizadas, analisar o crédito mal
parado, sobretudo na perspetiva de se verificarem transferências para
a Banca de prejuízos de empresas privadas, vigiar os atos de alienação patrimonial em benefício de anteriores acionistas, diretores ou
gerentes de empresas participadas.
Apesar desta correta orientação, na prática tornou-se difícil o controlo eficiente da gestão devido a uma falta de compreensão da sua
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importância, à obstrução praticada pelos novos gestores e à complexidade da organização bancária então existente. Era necessário o
cumprimento integral da Lei n.º 46/79, pois o exercício efetivo do
controlo de gestão defende tanto as empresas como os seus trabalhadores, os seus fornecedores e consumidores.
Não constitui simples casualidade os esforços conhecidos da reação e de certos partidos com o objetivo de conseguir a eleição de
comissões de trabalhadores sem capacidade de intervenção ou politicamente comprometidas.
A atuação dos Conselhos de Gestão pautava-se, em geral, por
um completo desrespeito pela lei vigente. As informações eram sonegadas, era impedido o acesso aos dados fundamentais do crédito
concedido, da gestão do pessoal ou do património. Por outro lado, a
pluralidade de funções de cada banco dificultava o controlo de gestão e permitia que os órgãos gestores cometessem as maiores arbitrariedades.
Em janeiro de 1983, o 1º. Encontro Nacional das CT da Banca e
dos Seguros referia, nas suas conclusões,
“as denúncias públicas e sistemáticas da corrupção veiculadas pelos órgãos de comunicação social sem que se verifique
atuação dos responsáveis tendente quer ao esclarecimento
quer ao apuramento de eventuais responsabilidades”.
Em contrapartida, foram salientadas no mesmo “Encontro” as dificuldades permanentes postas à atuação das CT, ao exercício normal
do direito do controlo de gestão com a recusa do fornecimento dos
elementos necessários.
No campo da fiscalização, competiria ao BP a execução das diretivas relativas à distribuição seletiva do crédito, o cumprimento das
regras do crédito solicitado, a criteriosa aplicação dos recursos em
divisas e a atividade bancária em geral. Contudo, tal não se verificou
dada a inexistência dum plano de coordenação e funcionamento do
sistema bancário. Não estava a ser dado maior relevo que às funções
atribuídas aos antigos Conselhos Fiscais. De acordo com a lei, a ação
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do BP devia alargar-se a toda a área de atuação dos Conselhos de
Gestão, visto lhes competir acompanhar o funcionamento da instituição, o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, dar parecer sobre o orçamento, balanço e contas de gerência, etc.

5.10 – Ações conjuntas dos trabalhadores bancários
Para vencer os sucessivos ataques à Banca nacionalizada havia
que reforçar a unidade dos trabalhadores bancários à roda de sindicatos atuantes, dispostos a lutar pela reestruturação das instituições
bancárias, pelo aumento de sua eficiência e eficácia, a pressionar o
BP a assumir as suas responsabilidades como Banco Central.
Os trabalhadores bancários consideraram então que constituía a
sua tarefa prioritária, além do controlo das próprias instituições, intervirem:
– nas orientações em matéria de crédito, política monetária e cambial e na sua correta aplicação;
– nas medidas tomadas pelos diversos centros de decisão suscetíveis de afetar o papel básico da Banca no apoio à recuperação
económica;
– nas decisões e execução das medidas destinadas a concretizar
a reestruturação e coordenação bancária, a eliminação progressiva da concorrência entre os bancos, a prestação de serviços
devidamente qualificados, como meio de pugnar pela defesa
constante e intransigente das nacionalizações.
A Lei n.º 46/79 teve implicações na organização e funcionamento
das CT, no sentido de as delimitar enquanto estruturas unitárias voltadas para a intervenção na vida económica das empresas. Mesmo
assim, as CT conseguiram desempenhar um papel importante na nomeação ou eleição de representantes dos trabalhadores nos Conselhos de Gestão e nas Comissões de Fiscalização. Posteriores Governos procuraram boicotar a tomada de posse dos gestores eleitos.
Os membros das Comissões de Fiscalização poderiam assistir às
reuniões dos Conselhos de Gestão e ainda ser coadjuvados por técnicos especialmente designados ou contratados para o efeito. Seria
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importante a participação de trabalhadores eleitos para aquelas Comissões. Porém, os trabalhadores bancários não quiseram designar os
seus representantes, um em cada Comissão de Fiscalização constituída por três elementos, porque o decreto-lei que instituía estes órgãos
de controlo coartava aos respetivos componentes a possibilidade de
revelar factos que advinham do exercício dessas funções. Assim, os
trabalhadores bancários designados não poderiam prestar contas aos
seus eleitores. Com efeito, o diploma sobre o segredo profissional impedia o desmascaramento da utilização indevida do sistema bancário
por forças interessadas na recuperação capitalista e na realização de
transações ilegais ou prejudiciais aos cidadãos do País.
No I Congresso Ordinário do SBSI, realizado em fins de novembro de 1979, foi aprovada por maioria e aclamação, com seis votos
contra e algumas abstenções, a seguinte decisão:
a) O SBSI defende a Banca Nacionalizada e luta por todos os
meios contra quaisquer tentativas da sua reprivatização, contra a criação de novos Bancos privados e contra a criação e/
ou desenvolvimento de quaisquer outros tipos de Instituições a
coberto das quais os empresários privados possam, na prática,
vir a exercer a atividade bancária, em qualquer parcela do Território Nacional. Com igual objetivo defende igualmente o reforço e modernização das instituições nacionalizadas, de forma
a que estas possam desempenhar cabalmente a função que lhes
compete no desenvolvimento e progresso do povo português;
b) O SBSI exige do Governo uma rápida definição do modelo institucional do sistema monetário e financeiro que se pretende implantar no País e a definição das responsabilidades e formas de
coordenação e fiscalização das Instituições de Crédito;
c) O SBSI defende que se proceda ao saneamento financeiro e à
viabilização económica das instituições de crédito, racionalizando e desburocratizando a Gestão e responsabilizando os
Gestores;
d) O SBSI defende a criação de condições institucionais para
que, de forma coordenada, o sistema bancário possa não só
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financiar os investimentos prioritários integrados no plano
de desenvolvimento do País, por via de captação de recursos
internos ou externos, mas também atuar no sentido da sua dinamização e controlo;
e) O SBSI defende a boa qualidade, diversificação, eficácia e
rendibilidade económica e social dos serviços da Banca e a
formação a todos os níveis dos trabalhadores bancários, nomeadamente, através do Instituto previsto na cláusula 127 do
CCTV;
f) O SBSI defende a plena concretização das Centrais de Riscos,
de informações e de balanços e a criação de outros serviços
comuns que conduzam a um melhor funcionamento e rendibilidade da Banca Nacionalizada;
g) O SBSI defende a cobertura total, pela Banca Nacionalizada,
do Território Nacional;
h) O SBSI defende que o Sigilo Bancário seja respeitado como
deontologia da profissão, salvaguarda da poupança nacional
e a preservação da vida privada do cliente, não significando
isto, todavia, conivência com atividades fraudulentas ou de
má gestão e não se pondo em causa o direito à informação e
intervenção das Comissões de Trabalhadores no exercício do
controlo de Gestão;
i) O SBSI defende que sejam encontradas soluções compatíveis
com a dignidade dos trabalhadores no que toca às suas condições de trabalho e à proteção das suas vidas dentro e fora dos
Estabelecimentos Bancários, especialmente quanto aos riscos
de assalto aos prospetores e caixas móveis;
j) O SBSI defende a intervenção e participação do trabalhador,
através das suas estruturas, nas decisões e execução das medidas destinadas a concretizar a reestruturação e coordenação bancária;
k) O SBSI defende que em todas as zonas turísticas que o justifiquem sejam abertos Postos de Câmbios pela Banca Nacionalizada, com quadro de pessoal próprio e adequado Sistema de
Segurança.”
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Com a criação das CT Nacionais e a eleição, em fevereiro de
1981, da Coordenadora Nacional alterou-se substancialmente a fisionomia desta estrutura. O trabalho desenvolvido pela CCCT passou a centrar-se essencialmente na defesa da Banca Nacionalizada.
Em 19 de fevereiro desse ano, o Plenário das CT da Banca analisou a situação dos bancos nacionalizados, face aos problemas político e económicos e de gestão do setor, e aprovou duas moções que
definiam muito claramente os problemas fundamentais que afetavam
então a Banca Nacionalizada.
Estas duas moções definiam como objetivos prioritários da Comissão Coordenadora, eleita nesse Plenário:
1. Exigir do Governo: que o Banco Central cumpra o seu efetivo
papel de fiscalização e coordenação da atividade bancária; a
definição urgente da sua política em relação à reestruturação
do Sistema Bancário, tendo em conta a opinião e participação
dos trabalhadores; a não adoção de ataques, diretos ou sub-reptícios, à Banca Nacionalizada e ao seu património; a tomada de posse dos gestores eleitos.
2. Recomendar à Coordenadora: uma ação persistente de vigilância em defesa do património da Banca Nacionalizada, nomeadamente a alienação das empresas participadas; a defesa intransigente da sua correta e urgente reestruturação e colocação
efetiva ao serviço do País; o combate consequente a quaisquer
tentativas de abertura à iniciativa privada.
3. Lutar por medidas concertadas de política de pessoal que dignifiquem a função de trabalhador bancário e impeçam situações
discriminatórias e humilhantes.
4. Saudar a próxima passagem do 6º. Aniversário da Nacionalização da Banca, data de luta para os trabalhadores bancários.
Em 6 de junho de 1981, realizou-se um “Encontro das Empresas
Nacionalizadas e Participadas” onde se relataram os efeitos positivos
da atividade do setor nacionalizado, que abrangia ainda cerca de 500
empresas, entre as quais se contavam as maiores do País, concentradas nas áreas mais dinâmicas e importantes. Em contrapartida, os
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trabalhadores presentes salientaram a sua grande preocupação com
as intenções institucionais do Governo “consubstanciadas na apresentação de um Projeto de Lei, dito de delimitação dos setores, que
visava preparar as condições de entrega aos monopolistas das empresas nacionalizadas, o que iria subverter completamente o regime
democrático instituído com o 25 de Abril”, o que na realidade veio
a acontecer. Manifestaram também o seu repúdio e oposição pela
utilização da ainda não concretizada entrada na CEE para justificar o
desmantelamento de empresas públicas.
No Encontro Nacional do Setor Nacionalizado e Participado, realizado em fevereiro de 1982, em que participaram os três Sindicatos
do setor bancário e dois do setor dos seguros, com a presença de dirigentes sindicais, delegados sindicais e membros das CT, foi elaborado um documento, com a sua concordância, em que se defendia o
setor financeiro nacionalizado, estimulava a luta por todos os meios
contra a reprivatização e a criação de novos bancos e seguradoras,
e se exigia do poder político uma rápida definição do modelo institucional do sistema monetário e financeiro a implantar no País, a
tomada de posse dos gestores eleitos pelos trabalhadores, a defesa,
incremento e solidificação do Setor Financeiro, ao contrário do que
vinha a ser praticado.
Numa concentração realizada em 28 de outubro de 1982, no Rossio em Lisboa, foi aprovada uma moção da qual constava o seguinte
texto:
“Exigir que parem as iniciativas legislativas que violam a irreversibilidade das nacionalizações, apoiando as formas de luta
que as Coordenadoras das CT. da Banca e dos Seguros venham
a propor, se as ameaças governamentais persistirem ou se concretizarem”
Em janeiro de 1983, no 1º. Encontro Nacional das CT da Banca e
dos Seguros, realizado com a presença de 27 CT, foi verificado que
a crise existente abrangia a quase totalidade das empresas públicas e
era da responsabilidade do Governo, isto porque:
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– incapaz de entender as potencialidades do setor nacionalizado,
limita a autonomia da atuação dos Conselhos de Gestão e limita-se a nomear para esses órgãos apenas pessoas da sua confiança
e recusa a posse dos gestores eleitos pelos trabalhadores;
– as medidas tomadas inserem-se, em coerência, na prioridade
de ações tendentes a privilegiar a iniciativa privada, relegando
para o setor público o mero papel de garante do funcionamento
das infraestruturas ou o de suporte de atividades não lucrativas
mas essenciais;
– sendo mais uma vez consagrada a irreversibilidade das nacionalizações na revisão constitucional, a alternativa foi transferir
para o capital privado as atividades económicas e financeiras
mais lucrativas, inviabilizando as empresas nacionalizadas e favorecendo os grupos económicos.
Nesse Encontro concluíram as CT presentes pela necessidade de:
“1º. – Não abertura da Banca e dos Seguros à iniciativa
privada única forma de os colocar ao serviço do desenvolvimento económico e social e de defender a estabilidade do
emprego dos trabalhadores;
2º. – Empossar os gestores eleitos pelos trabalhadores;
3º. – Combater as várias formas de corrupção;
4º. – Pôr termo às arbitrariedades e compadrios existentes
na gestão de pessoal que são facilitados pela ausência premeditada da definição de políticas de pessoal nas empresas
conforme estipula o Decreto-Lei n.º 72/76;
5º. – Reestruturar os setores, reorganizar e modernizar as
empresas.”
As Direções dos três Sindicatos Bancários e da CCCT reuniram-se pouco depois, em 21 de fevereiro de 1983, para análise da situação do setor, nitidamente preocupados com o futuro da Banca nacionalizada e, mais uma vez, expressaram claramente a sua posição,
concluindo por:
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“Reafirmar que a primeira grande questão que na defesa
do setor bancário atualmente se coloca, é a luta por todos
os meios contra a reprivatização, contra a criação de novos
bancos e/ou desenvolvimento de quaisquer outros tipos de instituições a coberto das quais os empresários privados possam
vir a exercer a atividade financeira em qualquer parcela do
território nacional.”
O II CONGRESSO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS
DO SUL E ILHAS, REUNIDO EM LISBOA EM 2, 3 E 4 DE
MARÇO DE 1983, COM A PRESENÇA DE 997 DELEGADOS, APROVOU A SEGUINTE MOÇÃO:
“1– Considerando que a Banca Nacionalizada constitui,
em Portugal, uma base fundamental do regime democrático
saído do movimento libertador de 25 de Abril de 1974;
2– Considerando que a Banca Nacionalizada é uma barreira essencial para conter os projetos de restauração dos grupos monopolistas que foram largamente responsáveis;
3– Considerando que a Banca Nacionalizada é instrumento
indispensável e único para apoiar e garantir a recuperação e
o desenvolvimento económicos que urgentemente têm que ser
empreendidos;
4– Considerando que os postos de trabalho e todos os direitos contratuais dos bancários, incluindo as próprias pensões
de reforma, só podem ser garantidos pela Banca Nacionalizada, pela sua estabilidade e pelo seu progresso;
5– Considerando que a criação de bancos privados em
Portugal, com baixos custos de exploração e com seleção exclusiva das operações mais rentáveis, poria, inevitavelmente,
em causa a rendibilidade da Banca Nacionalizada.
DECIDIU CONSIDERAR TAREFAS CENTRAIS E PERMANENTES DO SINDICATO:
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– A defesa da Banca Nacionalizada;
– O combate intransigente contra a criação de novos bancos privados e quaisquer outras instituições ou empresas que
desenvolvam a mesma atividade;
– A exigência da correta Reestruturação do Sistema Bancário, feita com a participação das Estruturas Representativas
dos Trabalhadores;
– A exigência da entrada imediata em funções dos gestores
eleitos pelos trabalhadores, e da criação das condições que
permitam o efetivo exercício do controle de gestão;
– A exigência de que as funções de Coordenação, Fiscalização e representação da Banca Nacionalizada sejam confirmadas inequivocamente ao Banco de Portugal;
– A exigência de uma Política Económica e Social conforme com os interesses nacionais;
– A exigência de uma Gestão Bancária isenta, competente e de
acordo com os princípios e objetivos da Banca Nacionalizada.”
QUANTO AO 8º. ANIVERSÁRIO DA NACIONALIZAÇÃO DA BANCA FOI DECIDIDO:
“Alertar os órgãos do poder, para a disposição dos trabalhadores bancários em não permitirem qualquer regresso ao
triste passado da banca privada e de lutarem, até às últimas
consequências, na defesa desta ímpar conquista, que é simultaneamente a defesa da sua dignidade de trabalhadores livres
e do seu direito a um futuro de justiça e fraternidade.”
O Congresso do Sindicato dos Bancários do Norte, reunido em 31
de maio de 1983, decidiu:
1. Reafirmar a sua determinação na defesa da Banca Nacionalizada;
2. Repudiar qualquer tentativa de inviabilização da Banca Nacionalizada, por via da abertura do setor quer ao capital nacional,
quer ao estrangeiro;
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3. Reclamar uma política de gestão global, coerente, uniforme e
transparente, adequada às características e necessidades do setor.
O Conselho Geral do SBSI, reunido em 1 de junho de 1983, decidiu:
1. Pronunciar-se contra a abertura da banca privada e de alterações à Lei de Delimitação dos Setores que se revelem inconstitucionais.
2. Reclamar do novo Governo medidas de defesa da Banca Nacionalizada e contrárias à sua destruição e rendibilização, a
nomeação de novos gestores, a tomada de posse dos gestores
eleitos pelos trabalhadores e de medidas de reestruturação com
auscultação dos órgãos representativos dos trabalhadores.
Medidas semelhantes foram reclamadas, em 16 de junho de 1983,
aprovadas e aclamadas, pela Assembleia das CT Bancárias.
No 4.º Encontro Nacional dos Trabalhadores das Empresas Públicas, realizado em 8 de outubro de 1983, foi analisada a situação
da Banca em termos económicos, sociais e de recursos técnicos e
humanos, salientados os ataques à Banca Nacionalizada ocorridos
desde 1976, as consequências nocivas desses ataques e a necessidade imperiosa de tomar uma posição muito firme de defender as
nacionalizações e os direitos dos seus trabalhadores.
Além destas reuniões sucessivas das instituições, muitas outras
manifestações públicas foram realizadas, nos anos fabulosos de
1982/83, com a participação dos trabalhadores dos setores financeiros, orientadas para a defesa das empresas bancárias e dos seguros.
É de salientar que estes setores, desde 1973, não saíam à rua. Foram
ainda publicados diversos documentos, todos eles apontando medidas a adotar, sempre pautadas pela defesa da Banca Nacionalizada.

5.11 – Política de pessoal
Foi na política de pessoal que mais se fizeram sentir os ataques
sistemáticos ao funcionamento dos bancos nacionalizados. Muitos
dos Conselhos de Gestão nomeados após o ano de 1975 permitiram-se
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colocar em regime de inatividade ou subaproveitamento quadros
técnicos altamente especializados e competentes, por serem progressistas ou simplesmente defensores das nacionalizações. Assistiu-se
assim ao afastamento de alguns dos trabalhadores que mais se destacaram e revelaram ativos durante o período de consolidação duma
Banca nacionalizada ao serviço dos cidadãos. Muitos destes bancários viram as suas carreiras profissionais afetadas
O autor deste livro, que coordenou a atividade da Banca Nacionalizada no Norte e Centro do País, ao regressar ao BBI, logo em
janeiro de 1976, enviou um memorial à nova Comissão Administrativa com a descrição das amplas funções que antes desempenhava na
qualidade de Consultor Técnico da Administração. Passados perto
de nove meses, verificando que estava a ser mantido numa situação
de quase total inatividade, manifestou por escrito o seu protesto e
indignação pela discriminação de que estava a ser alvo. Durante os
anos seguintes foram-lhe atribuídas apenas tarefas, fora da atividade
bancária direta, de acompanhamento de algumas empresas participadas pelo Banco e que se encontravam em situação de falência.
O melhor funcionamento das empresas está sempre estreitamente
ligado a normas que respeitem os direitos e interesses dos seus trabalhadores. Para isso, seria necessário que tivessem sido elaboradas
normas de política de pessoal, com a participação dos trabalhadores
bancários, assentes em princípios justos e no respeito pela liberdade
e responsabilidade que a Constituição Portuguesa lhes atribuía. A
indefinição duma política de pessoal permitiu um procedimento ambíguo em relação aos direitos e prerrogativas dos bancários.
Alguns gestores permitiram-se desrespeitar, como qualquer patrão capitalista, os contratos coletivos de trabalho a que eles próprios,
afinal, estavam sujeitos. Atitudes discriminatórias foram assumidas
nas promoções por mérito, nomeações para lugares de direção, chefia ou gerência de agências, de funcionários mais conservadores ou
oportunistas, frequentemente ligados a interesses privados, baseadas
mais na posição política do que na competência e honestidade. O
mesmo critério foi aplicado na política de admissões, onde chegava
a ser feita uma escandalosa seleção. Por exemplo, houve entrevistas
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em que se perguntou aos candidatos qual o jornal que liam ou o que
pensavam sobre a questão do Afeganistão.
A segurança no trabalho tornou-se uma preocupação constante
dos trabalhadores que se viram forçados a exigir o cumprimento dos
direitos contratuais, previstos no Contrato Coletivo de Trabalho –
CCTV e a denunciar e lutar contra a instauração e desenvolvimento
de inquéritos com caráter repressivo. As medidas para ultrapassar
estes problemas passariam pela definição de carreiras profissionais,
pela promulgação dum verdadeiro nivelamento de salários e de regalias sociais e por melhor formação bancária, a fim de os trabalhadores se prepararem para as novas tarefas.
Agravou-se o desnivelamento quer nos salários diretos quer nos
indiretos e ainda as questões relacionadas com mapas de densidades
e os organogramas das diferentes instituições.
Outras lutas dos trabalhadores tiveram de ser conduzidas, no sentido de impedir a discriminação das mulheres ao acesso a certas funções, exigir a justificação do trabalho extraordinário e o seu controlo,
integrar definitivamente os trabalhadores com contratos a prazo, vigiar as deficientes condições de trabalho, conservar e aperfeiçoar as
conquistas sociais já alcançadas.
As vitórias alcançadas, em 1978, pelas forças unitárias determinaram uma maior dinamização das CT e contribuíram para criar condições de luta para uma melhor defesa dos direitos dos bancários. Porém, alguns dos participantes das CT exerceram uma ação desmobilizadora da unidade existente entre os trabalhadores, movidos por ambições pessoais de promoção ou pela pretensão de conseguir situações
de privilégio ou lugares de chefia. Não exercendo deliberadamente o
controlo de gestão para que foram eleitos, encobriram imoralidades,
não desmascararam as ações de recuperação capitalista exercida por
muitos dos elementos dos Conselhos de Gestão, colaborando assim na
abertura do caminho aos ataques à banca nacionalizada.
O 1º. Encontro Nacional das CT da Banca e dos Seguros, realizado em janeiro de 1983, destacou a ausência duma política de pessoal
nomeadamente no que se refere a perspetivas de carreira ou aproveitamento das competências forjadas no exercício diário das suas
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funções. As medidas tomadas ao premiarem os trabalhadores que de
forma obediente executavam as diretrizes recebidas e a, por outro
lado, ensaiarem medidas de caráter repressivo a outros trabalhadores menos submissos, influenciaram a divisão no seio da classe. Os
presentes no Encontro destacaram, ainda, a admissão indiscriminada
de novos trabalhadores, assistindo-se a um empolamento excessivo
e desnecessário dos quadros de pessoal sem corresponder a um aumento da capacidade produtiva instalada.

5.12 – Recursos e liquidez
Os recursos dos bancos sofreram alterações profundas na sua estrutura, cada vez mais assente no crescimento dos depósitos a prazo
e, em especial, dos depósitos dos emigrantes. Estas modificações, o
aumento das taxas de juro e a desvalorização monetária, agravaram
o custo dos depósitos e a sua composição.
Durante este período, não existiu uma prática regular de captação
de depósitos, salvo quanto aos provenientes dos emigrantes. A captação de depósitos à ordem deveria ter sido conseguida por meio de
uma ação direta de promoção, de prestação de serviços, de combate
ao entesouramento, da propagação de uma imagem de segurança e
eficiência junto do público, através de campanhas de esclarecimento
e mobilização das populações de forma a estas se empenharem nos
eventuais projetos de expansão da economia nacional. O aumento
dos depósitos está relacionado com a poupança dos particulares, o
rendimento das empresas e sua distribuição.
O crescimento, em termos nominais, dos depósitos à ordem assentou quase exclusivamente no aumento constante das taxas de juro, o
que lhe deu um caráter fictício, pois em grande parte não resultava
da entrada nos bancos de excedentes de tesouraria ou de poupanças,
mas da capitalização dos juros. Esta política, aliada à política de restrição e encarecimento do crédito, e às crescentes dificuldades de
liquidez das empresas, influenciou a tendência decrescente da participação dos depósitos à ordem no conjunto do total dos depósitos.
Apenas em 1979/80 se verificou uma excecional subida dos depósitos à ordem, eventualmente motivada pela prática dos deno117
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minados “depósitos compensatórios”, a que terão recorrido alguns
bancos como forma de melhorar a rendibilidade das operações. Por
este sistema, a concessão do crédito tinha como contrapartida a
manutenção de elevados saldos em contas de depósitos à ordem,
com custos nulos ou mínimos.
O aumento dos depósitos a prazo assentou, em parte, na adoção
da possibilidade de mobilização antecipada e fundamentalmente na
subida constante das taxas de juro. Estas registaram variações, entre
1975 e 1984, estimadas entre três a quatro vezes mais. Na generalidade dos casos, a elevação da taxa de juro não tem efeitos significativos na atração de maior volume de depósitos. O volume de
poupança não depende apenas das taxas de juro, mas também dos
rendimentos suficientemente elevados que excedam a capacidade
de consumo dos depositantes. O crescimento dos depósitos a prazo
dos emigrantes pode ter sido também influenciado pela perspetiva
dum futuro regresso, a aquisição de casa própria, o investimento nas
regiões de origem ou pelo confronto entre as taxas de rendimento
nacionais e externas.
Quando a desvalorização cambial é superior à taxa de juro, os
emigrantes tendem a manter as suas poupanças no país onde se encontram, pois este diferencial acresce à taxa de juro paga pelos bancos estrangeiros ou pelas filiais dos bancos portugueses. O mesmo
acontece com os depósitos dos exportadores portugueses, embora
estes fossem obrigados a transferir para o País as receitas das suas
exportações dentro dos prazos legalmente determinados. Cria-se
um círculo vicioso, em que se desvaloriza a moeda nacional para
aumentar a competitividade das exportações e a margem de lucro
dos exportadores, mas, quanto mais se desvaloriza, mais estes têm
interesse em deixar o dinheiro no estrangeiro, mais se desequilibra a
balança de pagamentos e sobe a taxa de juro.
No período de 1978/84 verificou-se uma descida constante da relação entre os depósitos à ordem e os depósitos totais, que passou
de 38% para 23%. O coeficiente de crescimento destes depósitos
registou uma descida em 1981 em consequência da diminuição, em
termos reais, das remessas dos emigrantes e da tendência das filiais
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dos bancos portugueses, domiciliadas no estrangeiro, para reterem
as poupanças sob a forma de protelamento na transferência ou para
induzirem os emigrantes a manterem as poupanças em depósito nos
seus estabelecimentos.
Em 1977, os coeficientes mínimos das reservas legais foram fixados em 7% nas responsabilidades efetivas em moeda nacional exigíveis até 30 dias e 4% acima deste prazo. Em julho de 1981, a taxa de
7% foi elevada para 10% e para 12% a partir de abril de 1982, com
exceção, nesta última alteração, dos depósitos a mais de um ano cuja
taxa passou para 9%. As alterações dos coeficientes mínimos de reservas legais permitiram ao BP mobilizar mais 50 milhões de contos
no final do ano de 1981 e cerca de 80 milhões de contos no final do
primeiro semestre do ano seguinte.
A política seguida de aumentos sucessivos dos coeficientes mínimos de reservas legais originou problemas pontuais de liquidez. Na
realidade, a eficácia do controlo monetário através do estabelecimento
de taxas mínimas de reservas de caixa depende das condições existentes para uma articulação correta dos défices orçamentais com a política monetária em geral e com a política de redesconto em particular.
Com o fim de resolver os efeitos dos excessos de liquidez foi permitida, pelo DL 631/76 de 28 de julho, a cedência entre as instituições
de crédito da totalidade ou parte dos excedentes, quando representados
por dinheiro em cofre ou depósitos à ordem no BP. Foi assim instituído
o Mercado Monetário Interbancário – MMI, cujo funcionamento foi
regulamentado pelo BP em circular de 31 de agosto, que assumiu as
características de um mecanismo paralelo ao redesconto, mas que não
permitiu o controlo da política de crédito pelos bancos, possibilitando
a fuga à ”tutela” do BP. Com o recurso ao MMI, os bancos a atuar
predominantemente nos setores de habitação e exportação (BFN, CPP
e MG) retiraram altos proveitos ao adquirirem os fundos necessários a
taxas inferiores às do redesconto do BP.
O contínuo crescimento global dos depósitos, conjugado com as
restrições ao crédito, conduziu a excessos globais de liquidez absorvidos em parte pelo Estado, para cobertura de défices orçamentais
acumulados, através da adoção de um sistema complementar de
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regulação por meio da colocação de títulos de dívida pública no Mercado Interbancário de Títulos – MIT, criado em 28 de fevereiro de
1978, detidos originalmente na carteira de títulos do BP. Este sistema
traduziu-se numa cedência temporária de benefícios do BP para os
bancos comerciais.
Posteriormente, o DL 361/80 de 9 de setembro autorizou o MF a
recorrer à emissão de títulos de dívida pública flutuante, representados por Bilhetes do Tesouro, emitido pela Junta de Crédito Público,
e transacionados também no MIT.
Os excessos de liquidez traduziram-se ainda na transferência para
as sociedades de investimento ou de desenvolvimento regional de
avultados fundos que lhes permitiram selecionar e apoiar os setores
mais rendíveis e instalarem-se nas chamadas “áreas lucrativas” da
atividade económica, reservando-se para a Banca nacionalizada os
setores deficitários, menos lucrativos ou de maior risco.
Conjugado com a desvalorização cambial, o excesso de liquidez
provocou também a tendência para os bancos aumentarem as suas
colocações em divisas no estrangeiro, beneficiadas com a desvalorização do escudo, abrirem novas dependências no estrangeiro, admitirem a retenção de fundos nas suas filiais, cada vez mais envolvidas
no mercado financeiro internacional, sujeitas a uma gestão que escapava à intervenção das autoridades monetárias portuguesas e muitas
vezes contrária aos interesses nacionais.
Os bancos viram-se obrigados a procurar áreas alternativas para
aplicação das disponibilidades excedentárias levando-os a enveredar
pela participação em autênticas operações especulativas, motivadas
pela preocupação de apresentarem resultados financeiros favoráveis.
Estas aplicações de fundos subverteram o papel do sistema
bancário como motor do desenvolvimento económico e social e
traduziram-se no enfeudamento aos interesses dos monopólios internacionais.
Em janeiro de 1983, as Comissões de Trabalhadores do setor
bancário verificaram que o excesso de liquidez imposto por via administrativa, através dos reduzidos limites de crédito, da reduzida
diferença entre as taxas de juro para operações ativas e passivas e a
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desvalorização deslizante, provocou dificuldades no funcionamento
das instituições bancárias. Outras medidas tomadas por via legislativa acarretaram graves prejuízos, nomeadamente, a tomada obrigatória de títulos de dívida pública como forma de colmatar os défices
orçamentais, a obrigatoriedade de aceitação de títulos de indemnização, a ausência de medidas concretas tendentes a reduzir o volume
do crédito mal parado.

5.13 – Política de crédito
Os critérios de apreciação do crédito, adotados em 1975, foram
subvertidos nos anos seguintes. A ótica de maximização do lucro
de cada instituição de crédito, em vez de otimização dos recursos
disponíveis em benefício do País, levou a que cada Conselho de Gestão, refugiando-se numa pretensa autonomia, utilizasse critérios capitalistas na concessão de financiamentos em detrimento de análises
económicas e sociais prévias.
A política de crédito passou a caracterizar-se por facilidades na
concessão privilegiada ao setor capitalista de maior dimensão ou a
grupos monopolistas nascentes, pelo perdão de dívidas ou pela não
exigência atempada do pagamento pontual de vultuosos empréstimos onde intervém o grande capital, por aplicações no estrangeiro sem interesse para o desenvolvimento económico do País, por
um fechar de olhos ao compadrio e à corrupção. Em contrapartida,
caracterizou-se pela limitação e morosidade na atribuição do crédito
aos setores nacionalizado e cooperativo e aos pequenos e médios
agricultores, comerciantes e industriais.
Observou-se então, por exemplo, um declínio do crédito à produção nacional e, em contrapartida, um aumento do crédito à importação,
área dominada pelo setor privado, dos mais beneficiados pelas linhas
de crédito dimanadas do BP e pela fixação de isenções de ordem fiscal.
Frequentemente o financiamento à importação de artigos supérfluos
ou sumptuários assumia a forma camuflada de apoio à tesouraria.
Ainda em dezembro de 1975, o BP criou novas taxas que vieram
a beneficiar os grandes agrários e a prejudicar os pequenos agricultores. Foram esquecidos os incentivos que beneficiavam as coopera121
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tivas agrícolas para aquisição ou construção de novos equipamentos
e produção e distribuição dos produtos agrícolas.
Os empregados bancários que davam apoio à UCP foram mandados regressar aos seus anteriores postos de trabalho e, mês após mês,
o Crédito Agrícola de Emergência foi sistematicamente combatido
até perder todo o seu significado. Como meios de estrangulamento financeiro, foi exigido o pagamento antecipado, recusados novos
créditos, elevados os encargos, impedida a negociação da cortiça.
Posteriormente, assistiu-se à eliminação definitiva do Crédito Agrícola de Emergência, modalidade que constituía um benefício importante para os trabalhadores agrícolas e os pequenos e médios agricultores. Em contrapartida os empréstimos ao setor agrícola voltaram a
destinar-se de preferência aos grandes agrários, com a agravante de
não existir um controlo das aplicações.
Os benefícios das PME começaram a ser restringidos e as taxas
preferenciais praticamente banidas três meses depois. As PME passaram a ser tratadas praticamente por critérios semelhantes aos das
grandes empresas, sabendo-se que necessitavam de providências
especiais de natureza financeira para sobreviverem e que não dispunham de estruturas administrativas que permitissem responder às
suas exigências. Aos monopólios apenas interessavam as PME como
entidades submetidas aos seus interesses de produção de acessórios,
algumas matérias-primas ou ferramentas. Não existia nenhuma instituição de crédito especializada na concessão de crédito às PME. Foi
então criado o IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas Industriais que se limitava a facilitar o acesso ao crédito
bancário, através do sistema de avales.
A modalidade conhecida por SIII – Sistema de Incentivos ao Investimento Industrial constituiu um instrumento que se destinava
fundamentalmente a favorecer o setor privado, em detrimento do
setor empresarial do Estado, e a atrair capital estrangeiro. O sistema
privilegiava a dinamização dos projetos de investimento no domínio
da indústria ligeira orientados para a exportação, relegando em termos de benefícios os projetos de investimento nos setores estratégicos sob o controlo do Estado.
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As políticas de atribuição de crédito preferencial, praticadas pelos
bancos nacionalizados, foram posteriormente substituídas por um
sistema de taxas bonificadas abrangendo um conjunto mais restrito de operações de crédito e deixando de distinguir entidades antes
beneficiárias, tais como cooperativas ou organismos de coordenação
económica. A título de exemplo dos critérios adotados de apoio ao
investimento bonificado, é de salientar que foram dele excluídos os
ramos de atividade mais ligados ao setor público, tais como: eletricidade, gás e abastecimento de água; construção de obras públicas;
transportes nacionais e comunicações; serviços de saneamento e
limpeza; serviços de educação, institutos científicos e investigação;
serviços de saúde e veterinária; instituições humanitárias e de assistência social; cinema, teatro, rádio e televisão.
No âmbito das autarquias foram criadas, a partir de 1980, algumas linhas de crédito bonificadas a setores especializados como o
saneamento básico, viação rural, estabelecimentos de ensino básico
e habitação social.
A política governamental voltada para a exportação, as comissões
auferidas e os lucros cambiais decorrentes da aplicação da moeda
estrangeira recebida, fez com que os bancos privilegiassem as empresas exportadoras, em detrimento da produção nacional.
O financiamento às exportações, além de não contar para os “plafonds” de crédito, se formalizado em letras sobre o estrangeiro, beneficiava de taxas bonificadas de 5%. O crédito às empresas exportadoras, controladas pelo setor privado e pelas multinacionais, era
dos mais beneficiados por isenções de ordem fiscal e pelas linhas de
crédito emanadas do BP.
Os contratos de viabilização visavam corrigir estruturas financeiras das empresas privadas, mas foi muito restrita a quantidade de
contratos de viabilização firmados, demasiado demorada a sua apreciação e discutível a seleção das empresas beneficiadas. Os principais beneficiários não foram as PME, mas grandes empresas como a
Standard Elétrica, a Torralta ou o Pão de Açúcar.
A ausência de orientações num vasto campo de atuação da Banca,
a falta de coordenação e de um controlo eficaz, deu lugar a que mui123
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tas decisões ficassem apenas dependentes dos gestores dos diversos
bancos. A boa ou má utilização do sistema bancário tornou-se assim
dependente não só das decisões do Governo mas também das provenientes das próprias instituições financeiras. Incapazes de resistir ou
de se opor às constantes investidas das forças capitalistas, ou mesmo em muitos casos colaborando com elas, são os próprios gestores
bancários a seguirem uma prática tendente a um efetivo apoio preferencial aos setores privados. O papel que a Banca nacionalizada
podia desempenhar ficou consequentemente diminuído na medida
em que não se atendeu na prática creditícia:
– às necessidades concretas da economia nacional ou regional,
dos setores e ramos de atividade em dificuldade ou com interesse em promover a criação de postos de trabalho;
– ao investimento baseado na utilização preferencial de fatores
produtivos nacionais;
– à natureza jurídico-económica dos agentes económicos ou ao
impedimento da especulação, discriminação ou suborno.
Ao BP, de acordo com a sua Lei Orgânica, passou a competir o
estabelecimento de diretivas para atuação das instituições de crédito
e dos condicionalismos a que deviam obedecer as suas operações
ativas. As “linhas de crédito”, postas em vigor, constituíram um esforço de criação de um sistema coerente abrangendo amplos setores
de atividade económica a serem apoiados ou estimulados pela via do
crédito. Algumas destas linhas de crédito sofreram, posteriormente,
alterações em geral apontadas para um maior alargamento dos benefícios a empresas capitalistas de maior dimensão, por vezes em
detrimento de empresas públicas e de organismos económicos estatais. Nas orientações de crédito estabelecidas foram praticamente
ignorados os interesses económicos e sociais das populações e, bem
assim, o planeamento nacional, regional ou empresarial como fatores básicos de apreciação.
Competiria aos bancos conhecer e analisar profundamente os planos técnico-económicos das empresas e os seus orçamentos, conhecer o interesse para a economia nacional da sua atividade, projeção
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e tendências futuras, analisar a viabilidade económico-financeira e
os seus balanços, controlar a aplicação dos financiamentos, a forma
como eram utilizados, a boa ou má gestão, as perspetivas de liquidação em devido tempo. Por sua vez, as empresas que apresentassem os seus planos económicos válidos ou desempenhassem funções
de interesse nacional deviam obter a garantia e o direito ao crédito,
competindo à Banca prestar o apoio financeiro necessário à sua atividade, definindo linhas de crédito de interesse de ambas as partes.
Estes critérios aconselham, como consequência, que cada empresa
negoceie preferencialmente com uma só instituição de crédito para
evitar que estas tarefas e compromissos sejam realizados duplamente por várias instituições de crédito. Só uma Banca nacionalizada e
especializada pode reunir as condições indispensáveis para pôr em
prática este método.
A ausência de seletividade proporcionou a criação de condições
férteis ao aparecimento de práticas de gestão pouco claras onde as
irregularidades, por incompetência ou corrupção, se desenvolveram
de forma cada vez mais fácil. A carência do controlo do crédito está
relacionada com critérios discutíveis de decisão, com desvios das
aplicações para que foram solicitados, a traduzirem-se num desastroso aumento de crédito mal parado.
Em fevereiro de 1977 (lº. Pacote do FMI) surgiram os primeiros
pacotes com propostas de medidas económicas e financeiras de aparente recuperação. A Banca passou a orientar-se na distribuição do
crédito por critérios primordialmente baseados na rendibilidade das
operações e na distinção do estatuto económico e jurídico do beneficiário do crédito. O BP deixou de dar preferência às operações relativas à produção e distribuição, passando a apoiar as grandes unidades
produtivas e os setores ligados à exportação e à importação.
As orientações seguidas pelos diversos governos, consequentes
dos acordos com o FMI, visaram a contração da capacidade creditícia do sistema bancário e a quebra da procura de crédito pelos
agentes económicos. As limitações então iniciadas foram baseadas
essencialmente no critério do lucro operacional e, como tal, aplicadas indiscriminadamente. O BP enveredou por uma política de
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sucessivos aumentos das taxas de desconto, por um controlo da expansão do crédito através da fixação de escalões de redesconto, de
taxas diferenciadas na base do volume das responsabilidades de cada
banco, das condições de refinanciamento e outros meios.
Estes métodos de controlo monetário serviram a política de estagnação económica, a paralisação do investimento, o aumento de
preços, o bloqueamento financeiro de muitas empresas, estimularam
a obtenção fácil de lucros especulativos e contribuíram para o aumento de desemprego.
As taxas de desconto praticadas pelos bancos em 1984 situavam-se entre 2,7 e 3,8 vezes acima das fixadas em 1975, com maior
incidência nas operações de curto prazo. Com o encarecimento do
crédito concedido pelo sistema bancário ficou mais comprometido o
lançamento de novos empreendimentos e a modernização dos existentes, ressentiu-se o emprego e o progresso técnico.
O redesconto do Banco Central reduziu-se, em 1977, em cerca de
dois milhões de contos, o que correspondeu a uma percentagem de
2,3%. Em 1978, foram fixados a cada banco limites para redesconto
e limites obrigatórios à expansão do crédito. O regime de restrição
direta ao crédito bancário resultou do acordo celebrado com o FMI.
A reduzida margem entre as taxas de desconto e as de redesconto
desencorajaram o recurso ao redesconto, afetaram a rendibilidade das
instituições de crédito em benefício do Banco Central e incitaram os
gestores bancários a alargarem a sua área de decisão, facilitando as
fugas aos critérios aconselháveis de seletividade dos créditos.
O estabelecimento de limitações quantitativas do crédito não foi
acompanhado de critérios seletivos suscetíveis de permitir uma distribuição correta e planificada pelos diversos setores de atividade
económica, regiões, tipos e formas jurídicas dos agentes económicos. A recessão económica, as altas taxas de juro e o consequente desencorajamento ao recurso ao crédito, deram origem a que o
montante do crédito concedido em alguns bancos já não atingisse
os próprios limites restritivos impostos pelo Governo. A relação entre o crédito e os depósitos registou uma tendência decrescente nos
bancos domiciliados no País. O mesmo não aconteceu nas filiais dos
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bancos portugueses no estrangeiro, onde o aumento do crédito suplantou o dos depósitos, daí se depreendendo que houve utilização
de outros recursos.
Em 1980, foi criado um novo esquema com a fixação de taxas de
juro mínimas e máximas. Não restam dúvidas que as primeiras iriam
ser aplicadas às grandes empresas capitalistas e as taxas máximas às
empresas públicas, PME e consumidores.
Na sua reunião de 3 de novembro de 1981, a Comissão Coordenadora das CT da Banca concluiu que a ausência de medidas corretamente concebidas e aplicadas originou situações gravosas, tais como:
– a concessão de crédito a clientes que dispõem de depósitos prazo (remunerados obviamente a taxas superiores) e que se podem perfeitamente autofinanciar;
– a concessão de crédito para importações supérfluas, enquanto
empresas produtivas se encontram ameaçadas de encerramento
e os contratos de viabilização se arrastavam pelos gabinetes durante 3 ou 4 anos;
– a concessão de crédito sem a observância das normas do BP.
Em janeiro de 1983, no “1º. Encontro Nacional das CT da Banca
e dos Seguros”, foi salientada a inviabilização do setor produtivo
nacional devido ao fraco apoio dado pela Banca em consequência
das altas taxas de juro praticadas, a excessiva burocratização dos
processos para a obtenção de financiamentos, os reduzidos limites
e os critérios de seletividade do crédito sem ter em conta as reais
necessidades do setor.
A par das restrições internas assistiu-se a um incremento excecional dos empréstimos externos às instituições de crédito. O seu montante atingiu em 1977 cerca de 36 milhões de contos, ou seja, um
terço do acréscimo do crédito a empresas e particulares. Estes empréstimos tiveram a sua principal aplicação no crédito à importação,
com consequências negativas na balança comercial. Desenvolveu-se
a realização de operações de crédito externo contratadas diretamente
junto de bancos estrangeiros que permitiram financiar os importadores. Esta modalidade era canalizada sobretudo para as empresas
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públicas, na sua maioria a médio prazo, que suportavam, além dos
juros, os efeitos da desvalorização da moeda nacional. Uma parte do
crédito externo era obtida junto das próprias filiais no estrangeiro
dos bancos nacionalizados portugueses.
O consequente aumento de liquidez obrigou os bancos a procurarem aplicações diferentes da concessão de crédito. O equilíbrio das
instituições de crédito tornou-se precário e mais vulnerável a variações conjunturais, face ao recuo da função primordial do sistema
bancário. Porém, continuou a ser mantida uma estrutura de “Grupos
Monopolistas” a absorver o crédito bancário, com acentuado grau de
imobilização a afetar a solvabilidade dos bancos.
Em teoria, estas medidas deveriam abrandar as pressões sobre o
escudo, atrair capitais vindos do exterior através de investimentos
diretos ou empréstimos de países com taxas menos elevadas. Sabe-se, porém, que a política de taxas de juro elevadas é desfavorável ao
investimento. Na realidade, as pressões sobre o escudo mantiveram-se, uma forte inflação de imediato se fez sentir, os investimentos
registaram uma contração de 9,5% no ano de 1978, os empréstimos
externos surgiram acompanhados de outros condicionalismos e imposições não relacionadas apenas com o nível da taxa de juros. O
certo é que tal política travou o desenvolvimento económico nacional, provocou a falência das unidades empresariais mais débeis, favoreceu as grandes empresas privadas, em especial, as multinacionais, aumentou o desemprego, agravou a distribuição do rendimento
nacional em prejuízo das classes trabalhadoras.
A experiência demonstrou que, com frequência, as grandes empresas não cumpriam as condições estipuladas nos contratos, procurando obter, através de revisões, mais créditos, mais bonificações
ou alargamento dos prazos. Em muitos casos não foram criados os
postos de trabalho a que se tinham obrigado.
Eram frequentes os casos de técnicos bancários mais escrupulosos
recusarem pôr a sua assinatura em empréstimos de despacho duvidoso ou sem garantias, acabando os mesmos por serem concedidos com
o aval do Estado ou através de ordens verbais ou escritas emanadas
do MF. Não é difícil de adivinhar quem eram os beneficiários.
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A transferência para a Banca nacionalizada das dificuldades das
empresas, nomeadamente, dívidas à Previdência, perdão de outras dívidas ou de pagamento de juros, refletiu-se no aumento constante de
créditos de cobrança duvidosa e na necessidade de constituir elevadas
provisões que, em fins de 1980, rondavam já os 35 %. Muitas destas
dívidas não foram reclamadas em devido tempo, através dos meios judiciais normais, sendo congeladas, perdoadas ou transferidas para devedores duvidosos, cujo montante ultrapassava já, em muito, os cem
milhões de contos no conjunto do sistema bancário português, sem
estarem acautelados os riscos de perda ou de imobilização. O volume
destes créditos assumiu aspetos preocupantes, levantando-se a dúvida
quanto aos esforços no sentido da sua recuperação efetiva e atempada
dos créditos já considerados como “mal parados”. Os bancos foram
ainda condicionados pelo elevado crédito líquido ao setor público.
O crédito mal parado constituiu uma das situações mais graves que
afetaram a Banca e exigiam medidas rigorosas, designadamente:
– a fiscalização por parte do BP, que se mostrou pouco sensível a
este problema;
– a responsabilização dos conselhos de gestão pelo crédito concedido em condições de grave risco;
– a instalação nos bancos de serviços adequados e ativos para
controlo de aplicação do crédito e de recuperação de dívidas;
– a criação no BP de uma central de riscos, que incluísse informações, responsabilidades, análise de balanços.

5.14 – Planeamento e política económica
O planeamento económico, para atingir os seus objetivos fundamentais, deve articular a produção, a distribuição, a repartição do
rendimento e os meios financeiros indispensáveis ao correto funcionamento do sistema económico.
Algumas das causas mais profundas dos desequilíbrios da economia portuguesa, no período decorrido entre 1976/84, resultaram das
restrições impostas à produção nacional, duma distribuição mercantil
ineficaz, da inexistência de controlo do comércio externo, da ausência do controlo de preços, do desequilíbrio da balança comercial.
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Não foi posta em prática uma política económica que, por sua vez,
exigisse uma política financeira, seu instrumento, que obedecesse a
uma planificação, mesmo rudimentar, o que necessariamente imporia a dinamização da reestruturação bancária. O encaminhamento
dos fundos das instituições financeiras para o desenvolvimento regional ou para o setor de produção, definidos por um plano económico encaminhado para a melhoria das condições de vida do povo
português, jamais foi realizado.
Tornava-se necessário elaborar, nos anos posteriores a 1975, planos a curto e médio prazo reconhecidos como tarefa do Estado, a
quem incumbe promover a sua realização. Neste contexto, a Banca
Nacionalizada poderia desempenhar um papel fundamental e indispensável, cabendo ao BP assegurar o amplo aproveitamento de todos
recursos na posse do sistema bancário.
A única forma de inserir a política monetária num processo de desenvolvimento consiste em elaborar um plano prévio que tenha em
devida conta as condicionantes internas e externas que afetam a economia. Os movimentos de circulação da moeda e das mercadorias
não decorrem de forma paralela e daí a importância do planeamento
financeiro, capaz de garantir o decurso do processo de acumulação,
de financiamento e da sua recuperação.
O planeamento económico e financeiro possibilitaria a elaboração de um “Orçamento Cambial” imperativo e a gestão efetiva das
divisas, enquadrando as oscilações, positivas ou negativas do valor
do escudo, numa política de estabilidade cambial.
Os governos posteriores a 1975 julgaram encontrar na política
liberal a solução para os males da nossa economia, com o objetivo
de não pôr em causa a estrutura capitalista herdada do passado.
Não foram concretizados os planos económicos, previstos constitucionalmente, nos quais as relações financeiras seriam devidamente articuladas e a criação de moeda inserida no âmbito duma
política financeira planeada e global. Em vez disso, foram adotados
preferencialmente os pacotes de medidas do FMI. A estratégia do
poder consistiu em implantar em Portugal uma economia capitalista de tipo liberal.
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A nível do Setor Empresarial do Estado, embora a legislação, pelo
Decreto-Lei n.º 260/76 de abril de 1976, concebesse um esquema teórico de planeamento, a sua concretização revelou-se ineficaz e, na
prática, inexistente. Poderão considerar-se como causas principais
do insucesso na sua aplicação:
– A orientação já notória da existência duma política virada para
a livre concorrência, para uma futura privatização e a manutenção de normas de direito privado quando não regulamentadas
pela lei ou pelos estatutos das empresas públicas.
– A confusão de normas jurídicas, por vezes contrárias aos objetivos económicos e sociais das empresas públicas ou nacionalizadas, que provocou a sujeição a princípios contrários ao
interesse da coletividade e a desarticulação do Setor Empresarial do Estado.
– Os pressupostos em que assentou a fixação de previsões, denotando uma ausência de enquadramento macroeconómico, tanto
a nível sectorial como global.
– As empresas não programaram regularmente as formas adequadas de financiamento dos objetivos pretendidos e de controlo da
sua execução.
– Predominaram, na elaboração dos planos empresariais, diretivas económicas exteriores ao País, subestimando o papel das
instituições nacionais na formulação e execução do planeamento económico e financeiro.
– Nomeadamente, não se contou com a participação ativa dos
órgãos estruturais ou sociais das empresas suscetíveis de, com
mais precisão, poderem influenciar a determinação das metas a
estabelecer.
– Elaboração de planos e orçamentos de forma burocrática, desinserida de uma perspetiva ampla de desenvolvimento das empresas.
– Não cumprimento dos prazos legais previstos para apresentação
dos documentos exigidos e, bem assim, demora na apreciação e
aprovação atempada das previsões sugeridas.
– Com frequência verificaram-se situações conflituosas entre a
tutela, as empresas e os seus trabalhadores.
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A política económica caracterizou-se essencialmente pela defesa da
economia de mercado e a manutenção de sistemas de economia concorrencial, a ausência efetiva de planificação económica e de prática de
métodos de planificação empresarial e sectorial, pela acumulação de capitais favorecida pelo pagamento de indemnizações aos anteriores proprietários, a concessão de facilidades na realização de elevados lucros
adicionais através do setor de distribuição, apoiado numa prática altista
e especulativa de preços, utilizada em benefício de setores privados e
em detrimento dos nacionalizados, pelo investimento subordinado ao
propósito intencional de estrangulamento do setor nacionalizado.
A taxa de crescimento baseada no PIB a preços constantes de
1973 baixou, nos anos de 1976 e 1977, de 8,6 para 5,7% e limitou-se
a 3% em 1978. As consequências da política seguida foram reconhecidas nas Opções do Plano para 1978 onde se admitiu que:
“A contenção do ritmo de expansão do crédito bancário e a
estagnação real da procura interna constituem fatores de alguma perturbação para certas empresas cuja situação económica
e financeira se pode agravar porventura irremediavelmente.”
Desde 1976, os diversos governos puseram sistematicamente em
prática uma política de elevada inflação, aumentando os preços 25%
e os salários apenas 20%. O seu agravamento traduziu-se num meio
de contribuir para o desgaste dos salários reais e para o aumento dos
lucros das empresas capitalistas. A política aconselhável não era a
de uma alta inflação, acompanhada de desvalorização do escudo e
de elevadas taxas de juro. Sabe-se que as causas da inflação não
derivam da circulação monetária mas, antes, é a inflação que exige
maiores quantidades de moeda.
A taxa média de lucro das sociedades privadas subiu mesmo para
níveis semelhantes aos registados antes de 1974. O setor capitalista
conseguiu repercutir através dos preços o aumento dos encargos financeiros, enquanto o setor nacionalizado, enquadrando fundamentalmente atividades básicas da produção e dos transportes, não pôde
seguir a mesma política, do que resultou uma acumulação de défices.
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A repartição funcional de rendimento, depois de ter melhorado
significativamente a favor dos assalariados em 1974/75, passou posteriormente a degradar-se sucessivamente até atingir uma situação
semelhante à de 1970, o que era de esperar face à política de diminuição dos salários reais. O desenvolvimento económico não é viável
sem a mobilização das classes trabalhadoras, isto porque é uma obra
de criação coletiva que corresponde a uma valorização sucessivamente crescente das potencialidades intelectuais e materiais de todo
um povo. A austeridade não pode entender-se como uma redução
indiscriminada de consumos, através do baixo poder de compra dos
salários, o que conduz ao absurdo de obrigar os mais desfavorecidos
a passarem fome, mas deve entender-se como renúncia a consumos
supérfluos, sobretudo de origem estrangeira.
Apesar da criação do Instituto de Participações do Estado –
IPE, em 17 de março de 1975, com a atribuição de “superintender,
orientar e coordenar as intervenções do Estado na gestão e fiscalização das empresas privadas em cujo capital social o setor público participe, assegurando a subordinação dessas intervenções
ao planeamento e às políticas gerais e sectoriais definidas pelo
governo”, continuaram os bancos a deter em seu poder carteiras
de títulos e participações que imobilizavam parte dos seus recursos, deixando estes de serem aplicados na concessão de crédito.
O VI Governo provisório impediu a atividade do IPE antes de
reformular o seu estatuto, o que só aconteceu em maio de 1976.
Ficou assim paralisada a ação deste órgão de coordenação económica, deixando os representantes do Estado de receber qualquer
tipo de diretrizes.
A tendência para a estagnação económica nos países capitalistas
(crise de 1980) tornava difícil o aumento das nossas exportações, por
mais desvalorizações cambiais que se efetuassem. Além disso, não
era suficiente que as exportações crescessem, seria necessário que as
importações aumentassem menos ou até diminuíssem, em benefício
do equilíbrio da balança comercial. Em consequência do aumento do
preço dos produtos importados, os importadores viram-se forçados
a um maior recurso ao crédito e procuraram repercutir nos preços
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internos a subida dos custos resultantes do agravamento da taxa de
câmbio e da taxa de juro.
Em 1974, as exportações para Angola e Moçambique representavam cerca de 9% do total, o que revela a importância destes mercados no escoamento de produtos portugueses. Igualmente, estas duas
ex-colónias eram fornecedoras de importantes matérias-primas para
a manutenção das nossas indústrias. Todos os esforços deveriam ter
sido levados a cabo com o fim de evitar a perda destes mercados e,
pelo contrário, promover a expansão imediata de relações comerciais
com estes novos países. Porém, a política sectária do VI Governo,
contrária aos interesses prioritários da economia nacional, determinou o agravamento rápido das relações com aqueles novos países e
consequentemente a perda quase total destes dois importantes mercados e o agravamento das sérias dificuldades enfrentadas por muitas empresas portuguesas.
Uma atitude semelhante se verificou em relação aos países socialistas. Em 1975, as exportações portuguesas sofreram uma importante
quebra, avaliada em mais de oito milhões de contos, motivada pela
crise geral do capitalismo mas também pelo boicote levado a cabo
pelos países capitalistas. Esta situação foi em parte compensada pela
solidariedade demonstrada por aqueles países que adquiriram no nosso País muitos produtos, sobretudo alimentares, que anteriormente
se recusavam a importar. No entanto, o VI Governo criou numerosos
obstáculos ao desenvolvimento destas relações comerciais que deveriam ter sido incentivadas em benefício da economia do País.
Entretanto, os recursos próprios dos bancos registaram algumas
alterações de efeitos pouco significativos. No ano de 1979, como
resultado da aplicação dos Decretos-Leis n.º 126/77 e n.º 430/78,
as instituições de crédito procederam à reavaliação dos seus ativos
imobilizados corpóreos o que permitiu o aumento das reservas em
4,8 milhões de contos. Em 1981, o capital social dos bancos nacionalizados foi aumentado através da incorporação de reservas e
de provisões não utilizadas. Apenas o BFN aumentou o seu capital
social através de dotação orçamental, em consequência de compromissos externos assumidos pelo Estado.
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A legislação sobre investimento estrangeiro abriu a porta à invasão dos monopólios e dos empresários portugueses residentes noutros países para onde transferiram ilegalmente os seus capitais, muitas vezes provenientes das indemnizações recebidas do Estado. Com
efeito, o Código de Investimento Estrangeiro aprovado em agosto de
1977, pelo Decreto-Lei n.º 348/77, liberalizou essas transferências
incluindo as relativas aos dividendos e lucros. Criaram-se assim condições que facilitaram o abandono e ruína de empresas, sobretudo
industriais, com elevadas dívidas à Banca, aos fornecedores e aos
trabalhadores.

5.15 – Política monetária e financeira
Ao longo dos anos de 1974/75, o escudo manteve uma grande
estabilidade reveladora da preocupação de não alimentar tensões inflacionistas. A política monetária desempenhou um papel supletivo
visando o financiamento das operações económicas válidas. A sua
função consistia em acomodar o crescimento da moeda às necessidades do financiamento da economia. A oferta de moeda não levantou
dificuldades ao relançamento da atividade económica e permitiu o
aumento do investimento sem que se acentuassem em demasia as
pressões inflacionistas. Para evitar que a massa monetária fosse aplicada em operações especulativas, foi estabelecido um critério de seletividade qualitativa do crédito que tinha como prioridade a “regra
da finalidade da operação” e terminava na “regra da rendibilidade”.
Em 1976, a solução dos problemas económicos nacionais passou
a assentar basicamente na política monetária. Porém, foram ignoradas as possíveis soluções para alterar a difícil estrutura económica
e também não se teve em conta a nossa dependência em relação
aos monopólios internacionais e à estrutura do comércio externo. A
pretensa falta de recursos financeiros foi apresentada como impedimento do lançamento de um processo de crescimento económico
independente e como meio de justificar a estratégia do capitalismo
de tipo liberal, assente nas exportações para os países capitalistas
dominantes, na liberalização das importações e no recurso a empréstimos provenientes desses mesmos países.
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Enquanto o discurso político do poder salientava a necessidade de
austeridade, sob o argumento de que os portugueses consumiam acima das suas possibilidades, o Governo abandonou a manutenção da
estabilidade de câmbio efetiva, desvalorizando o escudo 20,2% em
relação à “serpente monetária” (sistema europeu criado para manter
uma margem limitada de flutuação entre as divisas comunitárias) e
em 13,8% em relação ao dólar.
Após o primeiro acordo com o FMI, em fevereiro de 1977, foi
anunciada uma desvalorização de 15% do escudo face às moedas
cotadas pelo BP, com o fim de assegurar a estabilidade do valor externo do escudo. Porém, com o segundo pacote do FMI, em agosto
de 1977, foi adotado o sistema de desvalorização deslizante (crawling peg), previamente programado e tornado público, passando a
emitirem-se cotações a prazo de um, três ou seis meses.
Estas orientações impostas ao sistema bancário provêm dos acordos estabelecidos em 1977/78 com o FMI, posteriormente continuados com alguns ajustamentos, implantados através de restrições
quantitativas ao crédito, aumento das reservas obrigatórias dos bancos, agravamento das taxas de juro, desvalorização do escudo. Os
programas monetários integrados nas cartas de intenções submetidos
ao FMI não corresponderam ao interesse nacional e antes agravaram
a situação interna e externa do País.
As consequências das desvalorizações do escudo diluíram-se
através do aumento dos preços internos. A repercussão nos preços
é mais fácil de concretizar pelas empresas privadas, dadas as dificuldades das empresas públicas em utilizarem tal método. A medida
vem assim afetá-las nos seus resultados. Os seus efeitos traduzem-se
também num agravamento do défice da balança comercial expresso
em escudos, o que foi confirmado na realidade.
Em princípio, as medidas propostas visariam, na sua globalidade,
promover o equilíbrio da balança de pagamentos, a redução do desemprego e o controlo da inflação. Na realidade as intenções efetivas
traduziram-se na diminuição dos salários reais e, por conseguinte,
aumento dos lucros, na estagnação da economia portuguesa, mantendo a sua dependência externa.
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Na primeira metade da década de oitenta, a política monetária e
financeira foi dominada por influências de origem estrangeira através
das habituais políticas de pacotes. Os compromissos assumidos perante o FMI beneficiaram os países que dominam este órgão e foram postos em prática no País por intermédio do sistema bancário português.
Como reflexo de tais compromissos, a criação de moeda
processou-se de forma a financiar a política inflacionista praticada
por sucessivos governos. Transformada a inflação numa constante
da vivência económica do País, as frequentes alterações das taxas
de juro motivaram modificações na estrutura da massa monetária,
caracterizada pela predominância dos depósitos a prazo. O custo do
dinheiro agravado substancialmente repercutiu-se, através do crédito, no preço dos produtos.
As potencialidades financeiras na Banca não estavam a ser utilizadas devidamente no apoio ao desenvolvimento económico e social, no aproveitamento dos recursos naturais do País, no avanço de
grandes projetos sistematicamente congelados pelos diversos governos, tais como o plano siderúrgico nacional, o aproveitamento do
ferro de Moncorvo, a construção da barragem central de Alqueva,
a exploração dos jazigos de pirites alentejanas, a instalação de uma
unidade de metalurgia do cobre, a construção de frotas de pesca e de
navios de carga, a cultura da beterraba sacarina, etc., etc.
Em 1983, face ao seu montante demasiado elevado da dívida externa o País enfrentou uma dificuldade crescente de solvabilidade
para com o exterior, a ameaça permanente de marginalização das
relações económicas internacionais, o estrangulamento do processo
produtivo com o consequente agravamento das condições de vida.
Esta situação foi agravada pela crise mundial capitalista mas também pela errada política de recuperação conduzida nos últimos seis
anos. O estímulo ao crédito externo deteriorou a situação financeira
do setor empresarial do Estado.

5.16 – Rendibilidade do Sistema Bancário
Os resultados de exploração dos bancos, face à degradação da margem de juros entre operações ativas e passivas, deixaram de assentar
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de forma privilegiada no diferencial dos juros das suas transações
habituais e encaminharam-se para outras fontes, como os benefícios
cambiais, os rendimentos de títulos ou a prestação de serviços.
A descrição da evolução anual da rendibilidade pareceu-me de
pouca utilidade. Por isso optei por uma análise dos dados comparativos entre o ano de 1978, que corresponde ao ano em que se inicia
a aplicação prática dos primeiros compromissos assumidos perante
o FMI, e o ano de 1984 em que foi regulamentada a constituição de
bancos por entidades privadas. Este texto, escrito em 1985, está parcialmente publicado na revista “Economia EC”, n.º 57 de 12/1985.
(VER em anexos o documento n.º 6)
A quebra de rendibilidade que se fez sentir durante este período foi o
fruto da política monetária e financeira orientada pelo FMI, cegamente
obedecida pelas autoridades monetárias e graças à política de compadrio de alguns gestores para com os antigos banqueiros. O agravamento
das taxas para a constituição de reservas obrigatórias de caixa condicionou a aplicação dos fundos disponíveis em operações rendíveis.
De acordo com o DL 513/77 de 14 de dezembro os lucros líquidos apurados pelas instituições de crédito nacionalizadas eram assim
distribuídos:
– uma fração de 10% era destinada a fundo de reserva;
– outra fração era eventualmente destinada a provisões, reservas
obrigatórias ou outros fins designados pelo MF;
– uma parte dos lucros líquidos apurados eram transferidos para o
Estado a título de remuneração dos capitais públicos;
– o remanescente dos lucros revertia igualmente para o Estado.
O défice orçamentado seria muito maior, e maiores seriam também os impostos, se o Estado não pudesse contar com uma participação elevada dos lucros das instituições bancárias nacionalizadas.
A Banca nestes anos continuou a investir no País.

5.17 – Ingerência do FMI
As determinações de órgãos ao serviço de interesses monopolistas,
como o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Banco Mundial,
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a Comunidade Económica Europeia – CEE, foram concretizadas
basicamente através do sistema bancário, por meio duma política
de taxas de juro, de discriminação do crédito, fixação de câmbios e
outros expedientes.
Seria ingénuo admitir que os negociadores dos acordos firmados
com o FMI, em 1977/78, desconhecessem os objetivos reais das decisões tomadas:
– criação de uma reserva de mão de obra barata e dócil, mediante
a manutenção de elevadas taxas de desemprego;
– diminuição dos salários reais;
– subida constante dos preços;
– aumento das taxas de lucro dos grandes exportadores e das multinacionais;
– abandono da planificação económica e recuperação dos mecanismos concorrenciais do mercado;
– estagnação da economia nacional, mantendo a sua dependência
externa;
– manutenção da produção portuguesa numa situação de atraso
técnico e económico, dependente das importações provenientes
dos países capitalistas industrializados;
– recuperação dos mecanismos de mercado no funcionamento da
economia portuguesa;
– intensificação da especulação;
– submissão das PME aos interesses do grande capital;
– destruição do Setor Empresarial do Estado;
– criação dum clima social favorável ao desprestígio da via socialista, consagrada na Constituição de 1976, e à expansão das
políticas de direita.
As medidas, impostas nas primeiras intervenções do FMI, afetaram toda a estrutura económica e financeira do País, agravaram
dramaticamente as condições de vida do Povo Português, não contribuíram para amenizar os efeitos das crises gerais do capitalismo e
condicionaram a atividade e a situação financeira da Banca Nacionalizada. Nas suas linhas fundamentais, os compromissos assumidos
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nos anos seguintes agravaram as medidas anteriormente impostas
com o aparecimento de novas cláusulas, umas conhecidas, outras
mantidas no segredo dos gabinetes. As políticas seguidas pelo FMI
conduziram à abertura dum espaço sem fronteiras e ao entrosamento
da economia do País com as economias dos países capitalistas desenvolvidos. A liberdade económica era, e é, entendida no sentido
da total liberdade de explorar os recursos humanos e materiais das
economias subdesenvolvidas.
Estes efeitos corresponderam aos desejos e intenções dos inimigos do “25 de Abril”, das nacionalizações, da reforma agrária, dos
defensores da restauração dos monopólios, da submissão do País
aos interesses dos grupos financeiros internacionais. Às medidas de
“austeridade” tomadas pelos sucessivos governos foram dadas as
formas jurídicas e institucionais consideradas adequadas.
As consequências das medidas impostas pelo FMI ultrapassaram
o próprio sistema bancário e contribuíram para o agravamento da
crise social e económica do País, originando a falência de milhares
de empresas, dificultando o investimento e contribuindo para a existência de centenas de milhares de desempregados. A necessidade de
ampliar o desenvolvimento económico e de diminuir o desemprego,
justificariam uma política de financiamento de projetos utilizadores
de fatores produtivos nacionais, especialmente de mão de obra.
As decisões tomadas reduziram a possibilidade das instituições
de crédito nacionalizadas sustentarem um financiamento autónomo
à economia, levando-as a ter de recorrer ao mercado monetário interbancário e ao crédito externo. Com as medidas acordadas com o FMI
abandonou-se a manutenção da estabilidade das taxas de câmbio
enveredando-se por uma política de flutuação controlada, que se refletiu numa desvalorização deslizante do escudo e se traduziu numa
das principais causas da inflação a par do incremento dos lucros do
grande capital. Em contrapartida, tal política beneficiou a penetração do capital estrangeiro e contribuiu para o agravamento do endividamento externo. Ocasionalmente o Governo de então promoveu
uma valorização cambial que não passou dum atitude meramente
demagógica com o objetivo de obtenção de efeitos políticos ou de
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obtenção de alguns lucros extras para os especuladores detentores do
conhecimento prévio da decisão. Estas flutuações não beneficiaram
o saldo da nossa balança de pagamentos e os seus efeitos foram negativos sobre a economia nacional.
A política seguida inseriu-se nos ataques coordenados e sistemáticos à Banca Nacionalizada. Os seus traços mais característicos foram:
– a deterioração da estrutura dos depósitos, na qual os depósitos
a prazo passaram a deter participações mais elevadas, fator que
determinou o encarecimento dos recursos;
– a não aplicação dos recursos existentes, resultante das restrições
à concessão de crédito, o que impossibilitou a Banca de expandir a sua atividade, fator tendente a refletir-se na rendibilidade;
– o agravamento generalizado e muito acentuado de situações de
crédito mal parado, onde detinham percentagens mais significativas os débitos dos ex-banqueiros e suas famílias, bem como
das empresas onde detinham interesses importantes e, ainda,
empresas estrangeiras ou com capital estrangeiro;
– as pressões a nível de rendibilidade, que se traduziam num agravamento provocado pelo aumento crescente do custo das operações passivas relativamente aos proveitos das operações ativas.
As medidas restritivas da quantidade de moeda em circulação, a
desvalorização do escudo, subida das taxas de juro, restringiram o
consumo e o investimento.

5.18 – Indemnizações aos acionistas
Nas reuniões das Comissões Administrativas em 27 e 30 de outubro de 1975, na Sede do BP, foi acordado pelos presentes que a
indemnização aos acionistas deveria atender à situação patrimonial
na altura da nacionalização. À valorização das carteiras de títulos
deveriam aplicar-se as cotações da Bolsa de Valores de Lisboa no dia
24 de abril de 1974, criando-se as provisões necessárias para fazer
face às desvalorizações que se viessem a verificar. A Coordenadora
das Comissões Administrativas do Norte levantou algumas dúvidas
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sobre esta solução, porquanto as cotações em 1974-04-24 eram ainda especulativas e havia numerosos títulos que não estavam cotados
na Bolsa. As ações a indemnizar poderiam ficar sobreavaliadas se
não levassem em conta as situações reais, após a correção indispensável dos balanços.
Segundo os princípios estabelecidos no art.º 5.º do DL 528/76,
de julho de 1976, o cálculo das indemnizações deveria ser feito com
base em dois fatores: 1) Valor do património líquido das empresas
determinado em função do balanço referido à data da nacionalização, ou, na sua falta, do último balanço aprovado; 2) Média ponderada das cotações máximas e mínimas das ações em cada ano civil,
nos dez anos anteriores a abril de 1974. Este critério envolvia ainda
os anos da grande especulação, empolando assim o cálculo do valor
das indemnizações.
Porém, este método foi o adotado pela Lei das Indemnizações
n.º 80/77, de 26 de outubro. Para efetivar o direito às indemnizações o Governo foi autorizado a emitir um empréstimo interno,
amortizável, denominado “Obrigações de Tesouro, 1977 - Nacionalizações e expropriações”, representado por obrigações ao portador transacionáveis na Bolsa de Valores. Os juros destas obrigações
venciam-se desde a data da nacionalização e eram capitalizados até
à data da emissão das obrigações.
Os títulos representativos de direitos de indemnização podiam ser
utilizados para pagamento:
– de dívidas a instituições de crédito;
– de dívidas, contraídas antes da nacionalização, à Caixa Geral de
Aposentações ou outras instituições de previdência e ao Fundo
de Desemprego;
– de impostos diretos referentes a obrigações fiscais anteriores a 1 de
janeiro de 1977, bem como os juros de mora e outros encargos.
As instituições de crédito podiam ainda conceder crédito caucionado com os títulos de direitos de indemnização para investimentos
diretos produtivos, realização de 70% do capital social ou saneamento financeiro das empresas. As indemnizações processavam-se com
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o Estado a fornecer aos antigos sócios ou acionistas, por intermédio
dos bancos, os meios financeiros indispensáveis à reconstituição do
seu poder económico.
Por proposta do Estado ou dos indemnizados os títulos de direitos
de indemnização podiam ser mobilizados por troca com participações do Estado ou do setor público empresarial em sociedades privadas ou em PME indiretamente nacionalizadas. O anúncio público
das empresas que o Governo propunha para este efeito indicaria o
valor de troca das partes sociais ou modo de fixação desse valor e o
processo de mobilização.
Os critérios de avaliação praticados levaram à desintervenção e
devolução, aos anteriores patrões sabotadores, de dezenas de empresas recuperadas com o esforço criador dos trabalhadores. Tal lei
possibilitou a transferência, para os antigos proprietários, de parte da
mais-valia obtida pelas empresas participadas durante o período em
que foram geridas por instituições estatais.
Pela Portaria n.º 397-B/82, de 20 de abril, foi imposto à Banca
Nacionalizada um negócio ruinoso suscetível de causar um grave
prejuízo e afetar a sua solvabilidade. Tratava-se da aquisição pelos
bancos de títulos de indemnização aos ex-acionistas das empresas
nacionalizadas em troca da cedência de participações financeiras ou
como compensação de dívidas. Previa-se que esta operação de troca
de títulos, com valor nominal de mil escudos quando o seu valor
real não ultrapassaria os cento e trinta escudos, atingisse cerca de
quinze milhões de contos. Foi assim facultada a possibilidade aos
ex-proprietários de se apoderarem de novo de algumas das melhores
empresas, conseguindo meios adicionais de acumulação de capitais,
e de transferirem para a Banca Nacionalizada avultados prejuízos.

5.19 – Comemoração dos aniversários da nacionalização
da Banca
O ano de 1981 caracterizou-se por uma fase de concretização
da ofensiva contra as nacionalizações após um período de intensa e
sistemática preparação através de medidas legislativas, de compromissos perante entidades estrangeiras, da manutenção de gestores
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recrutados nos meios mais reacionários e ainda através de tentativas
de travar e dificultar a ação dos trabalhadores bancários.
Face aos sintomas de agravamento desta ofensiva, constituiu-se em
março de 1981 uma Comissão Promotora das Comemorações do 6º.
Aniversário da Nacionalização da Banca e dos Seguros para exigir,
do Governo, dos partidos políticos e dos responsáveis da gestão das
empresas públicas, que estas fossem postas ao serviço da economia
nacional e servissem efetivamente os interesses do nosso Povo. Várias
iniciativas foram levadas a efeito por instituições dos dois setores: uma
Manifestação, no dia 13 de março, nas ruas da Baixa Lisboeta, com a
participação de milhares de manifestantes, e um almoço-convívio na
“Estufa Fria” que reuniu cerca de 800 pessoas e contou com a presença do General Vasco Gonçalves. Neste almoço intervieram: o coronel
Pezarat Correia, membro do Conselho da Revolução, que proferiu um
discurso em defesa da nacionalização da banca e dos seguros, decisão
que considerou como “apenas um passo e não um fim”, e o autor deste
livro, em representação daquela Comissão, que afirmou:
“Os participantes deste convívio não se reúnem, porém,
apenas para recordar o passado e o festejar. Reúnem-se também para manifestar as suas preocupações quanto aos ataques
das forças antidemocráticas que pretendem eliminar essa importante conquista, esvaziá-la de todo o seu significado económico e social e subjugar as instituições nacionalizadas aos
interesses da recuperação monopolista e aos interesses do imperialismo internacional.”
Neste convívio, foi salientada ainda a extrema gravidade e preocupação com as intenções reveladas pelos sucessivos governos, expressas por palavras e por atos, com o fim de reprivatizar os bancos e
os seguros, criar instituições paralelas, orientar a política monetária
e financeira em benefício do grande capital monopolista. (Ver em
anexo o documento n.º 7)
No jantar comemorativo do 8º. Aniversário da nacionalização da
Banca, realizado no Porto e que reuniu cerca de 300 bancários, com a
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presença de dois membros da Associação 25 de Abril, o Major Sousa
e Castro, que fez parte do órgão de soberania Conselho da Revolução, que ratificou a decisão da nacionalização da Banca, afirmou:
“A nacionalização da banca foi uma decisão consciente
dos trabalhadores que teve o cunho revolucionário de ser assumida e defendida e que constitui, no fundo, um dos pilares-base para a construção de um mundo melhor, porque deve ser
o que queremos para os nossos filhos.”
O deputado e bancário Gaspar Martins, na sua intervenção, começou por afirmar que os bancários não deixam de manifestar uma
vontade clara de defesa da banca nacionalizada, e prosseguiu:
“… a nacionalização por si só não chega e é preciso definir
quem detém o poder de impor as orientações no aparelho de
Estado, de quem as empresas públicas fazem parte”.
Neste jantar intervieram ainda o dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro (Brasil), Ivan Martins Pinheiro que, num
comovido improviso, saudou os seus companheiros portugueses e
exortou à luta, em cada país,
“pela unidade dos trabalhadores contra o capital e as multinacionais”
E finalizou o jantar o Presidente da Direção do SBN, Júlio Ribeiro, afirmando:
“Ser útil e necessário recordar que a nacionalização foi
uma medida tomada em defesa da economia nacional e dos
interesses da população em geral, e contra ela estavam e estão
aqueles que colocam os interesses duma minoria capitalista
acima dos interesses nacionais”.
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5.20 – Crise do capitalismo em 1980
Na década de oitenta assistiu-se a uma tentativa persistente em
relacionar a Crise Mundial de 1980, que afetou também o País, com
as conquistas, nos domínios económico e social, conseguidas após a
Revolução de abril e, em especial, com as nacionalizações dos setores básicos da economia, ocorridas em 1975. A insistência em ligar,
por todos os meios, as duas ideias – crise, nacionalizações – não era
inocente, mas sim intencional. Pretendia-se mentalizar e convencer
os cidadãos de que a abertura da banca, dos seguros e de algumas
indústrias básicas, ao setor privado era indispensável para vencer a
crise económica existente.
Tentava-se assim de inverter a questão, pois o que agravou a
situação dos portugueses nos anos seguintes foi exatamente a não
consolidação do setor empresarial do Estado, o não dar o devido
seguimento a decisões que apontavam para a elaboração de planos
de desenvolvimento económico e social, aproveitando as grandes
potencialidades das empresas públicas. O sistema bancário nacionalizado reunia condições para assegurar a concretização de uma
política de expansão, de melhoria do bem-estar, de eliminação do
desemprego, de aumento dos salários reais. Os ataques constantes às
nacionalizações através de medidas legislativas, da intoxicação da
opinião pública, da nomeação de gestores adversos das nacionalizações e dispostos a minar por dentro as empresas que aceitaram gerir,
dificultaram a utilização de meios que podiam vencer os efeitos da
crise que afetou a vida nacional. Os acordos com o FMI constituíram
uma das facetas do agravamento de tão discutida crise.
Na sua reunião de 3 de novembro de 1981 a CCCT, ao analisar a
orientação seguida pela Banca Portuguesa, concluiu que se estava a
contribuir para o agravamento da crise económica e social, quando
os enormes recursos e potencialidades de que dispunha permitiam
uma grande ação de sinal contrário ao serviço da recuperação e desenvolvimento do País. Este “alerta” dos trabalhadores bancários foi
ignorado pelos governantes.
O Governo procurou utilizar o sistema bancário com o fim de
atrelar a economia do País à dos países da “Europa Connosco”, num
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período em que reconhecidamente atravessavam uma grave crise
económica, travar o desenvolvimento económico nacional e transferir os efeitos da crise para as empresas públicas, as PME e, como
sempre, para os trabalhadores.

5.21 – Revisão da Constituição em 1982
A Constituição de 1976, foi uma importante conquista da Revolução de abril, embora só viesse a ser aprovada e promulgada em 2
de abril de 1976.
A primeira revisão constitucional, em 1982, procurou redefinir as
estruturas do poder político, extinguindo o Conselho da Revolução,
cujas funções passaram a ser da competência do Conselho de Estado
e do Tribunal Constitucional, e removeu algumas referências marcadamente ideológicas, como as relações socialistas de produção ou as
alusivas ao exercício do poder pelas classes trabalhadoras.
As alterações efetuadas tinham já em vista uma próxima adesão
à Comunidade Económica Europeia – CEE, mas ainda mantiveram,
por exemplo, como incumbência prioritária do Estado:
“Eliminar e impedir a formação de monopólios privados, através de nacionalizações ou doutras formas, bem como reprimir os
abusos do poder económico e todas as práticas lesivas do interesse geral.” (art.º 81º., alínea e) e ainda no número um do artigo
83 “ Todas as nacionalizações efetuadas depois do 25 de Abril de
1974 são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras.”
Na Parte II relativa à “Organização económica” foram alterados
numerosos artigos inscritos na Constituição de 1976, embora continuassem a figurar importantes decisões assumidas anteriormente:
– No artigo 80.º foi eliminada a referência ao “desenvolvimento
das relações de produção socialista”, mas inscreveu-se no mesmo artigo da Constituição de 1982 na sua alínea a) a “Subordinação do poder económico ao poder político democrático”
e na alínea c) a “Apropriação coletiva dos principais meios de
produção e solos, bem como dos recursos naturais”.
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– No artigo 81.º foi suprimida a alínea “c) Promover a igualdade entre os cidadãos, através da transformação das estruturas
económico-sociais” e a alínea “n) Impulsionar o desenvolvimento das relações de produção socialista”.
– No artigo 82.º foi suprimido o número “2. A lei pode determinar
que as expropriações de latifundiários e de grandes proprietários e empresários ou acionistas não deem lugar a qualquer
indemnização.”
– No artigo 89.º é de assinalar a alteração do número “2. O setor público é constituído pelos bens e unidades de produção
coletivizados...”. A palavra “coletivizados” foi substituída por
“pertencentes a entidades públicas ou a comunidades, …”.
– No artigo 105, a expressão “1. …, com vista à progressiva e efetiva socialização da economia” foi substituída na Constituição de
1982 por “…, de acordo com os objetivos definidos no Plano.”
Na parte relativa aos direitos dos trabalhadores, a expressão “classes trabalhadoras” foi eliminada ou substituída por simplesmente
“trabalhadores” ou por outras expressões, em diversos artigos da
Constituição de 1982. São de salientar ainda as seguintes alterações:
– A parte final do texto do artigo 2.º da Constituição de 1976
“…mediante a criação de condições para o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras” passou a ter, na
Constituição de 1982, a seguinte redação: “mediante a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.”
– No artigo 54.º, da Constituição de 1982, foi retirada a seguinte
locução: “ visando o reforço da unidade das classes trabalhadoras e a sua mobilização para o processo revolucionário de
construção do poder democrático dos trabalhadores” que figurava na Constituição anterior no artigo 55.º referente à criação
de comissões de trabalhadores.
– No artigo 55.º, relativo aos direitos das comissões de trabalhadores, correspondente ao artigo 56º. da Constituição de 1976)
foram acrescentadas as alíneas:
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e) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa”
f) Promover a eleição de representantes dos trabalhadores
para os órgãos sociais de empresas pertencentes ao Estado
ou a outras entidades públicas, nos termos da lei”.
– Ao artigo. 56.º da Constituição de 1982, relativo à liberdade sindical, foram aditados as alíneas: “2.e) O direito de tendência,
nas formas que os respetivos estatutos determinarem.” e “6. A
lei assegura proteção adequada aos representantes eleitos dos
trabalhadores contra quaisquer formas de condicionamento ou
limitação do exercício legítimo das suas funções”.
Após a 1ª. Revisão, ocorrida em 1982, “A Constituição económica e social sofreu um gravíssimo retrocesso em 1989. Foram eliminados: o objetivo de assegurar a transição para o socialismo; o
princípio da irreversibilidade das nacionalizações, concedendo ao
Governo poderes para reprivatizar as empresas nacionalizadas e
abrir a porta ao seu domínio pelo capital estrangeiro; a referência
constitucional à reforma agrária; a socialização dos meios de produção; o princípio da gratuitidade do SNS, com a adoção da fórmula
“tendencialmente gratuito”. (Constituição da República Portuguesa,
edições Avante!, pag.162, Lisboa 2006)

5.22 – Privatização da Banca Nacionalizada
A abertura da Banca Nacionalizada ao capital privado provocou
a inversão do processo político e económico iniciado com o “25 de
Abril”, refletiu-se em todos os restantes setores da vida nacional e
teve graves consequências para os seus trabalhadores. Esta abertura
provocou, ao longo dos anos que se seguiram, uma maior dependência do exterior, pôs em causa o futuro democrático do País e a sua
própria independência.
Para concretizar o objetivo de privatizar os bancos foram tomadas
sucessivas medidas legislativas.
O DL 406/83, de 19 de novembro, alterou a redação do artigo 3.º
da Lei n.º 46/77, passando o n.º 1 a ter a seguinte redação:
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“É permitido o exercício das atividades bancária e seguradora por empresas privadas e outras entidades da mesma
natureza.”
Do preâmbulo DL 51/84, de 11 de fevereiro, consta o seguinte:
“A Lei n.º 11/83, de 16 de agosto, autorizou o Governo a
alterar a Lei n.º 46/77, de 6 de julho, no sentido de fazer cessar a limitação à iniciativa privada de determinados setores,
designadamente o setor bancário.”
…
Admite-se, sem qualquer discriminação, o acesso ao exercício da atividade bancária por parte de sociedades constituídas exclusivamente por entidades de nacionalidade portuguesa e de sociedades constituídas por entidades de nacionalidade estrangeira, assim como se prevê a abertura em Portugal
de sucursais de bancos com sede no estrangeiro.
Permite-se ainda que as sucursais de bancos comerciais
estrangeiros e as sociedades de investimento requeiram a sua
transformação em qualquer dos tipos de instituição previstos
no diploma, sujeitando-se, nesse caso, às mesmas condições
exigidas para a constituição de novos bancos.”
O artigo 1.º deste Decreto-Lei define o âmbito deste diploma e
tem o seguinte conteúdo:
“O presente diploma regula a constituição de bancos comerciais ou de investimento por entidades privadas e outras
da mesma natureza e o exercício da respetiva atividade.”
Esta legislação, contrária à Constituição de 1982, fundamentava
os preparativos do Governo para aderir à Comunidade Económica
Europeia – CEE, o que de facto aconteceu com a assinatura do Tratado de Adesão em 12 de junho de 1985 e a entrada de Portugal na
CEE como membro efetivo em 1 de janeiro de 1986.
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Em 1984, nove anos após a nacionalização da Banca, esta continuava a sobreviver apesar dos constantes ataques provenientes dos
sucessivos governos, dos representantes dos anteriores grupos financeiros e das pressões externas.
A projetada entrada na CEE serviu como mais um meio de ataque
às nacionalizações, sob o falso argumento de incompatibilidade com
a adesão. Pretendeu-se fazer crer que a adesão à CEE era inevitável
e incompatível com a existência de bancos nacionalizados. De facto, apenas se estabelecia como regra a possibilidade de abertura de
bancos privados, nacionais ou estrangeiros, e a possibilidade concorrencial entre as diferentes empresas dos países da Comunidade, para
além da livre circulação das mercadorias e pessoas.
Em termos estritamente jurídico-formais, era compatível com o
direito comunitário o direito de cada Estado membro nacionalizar os
setores da economia ou empresas que entendesse. Nesse sentido se
pronunciou a Comissão das Comunidades, conforme o 6º. Relatório
sobre a Política de Concorrência (1977-Cap. III, n.º 273) e o Parecer
n.º 44 de 1978-03-19, quando do pedido de adesão ao Mercado Comum. Não se compreenderia, de outro modo, que países membros
da CEE efetuassem nacionalizações e se negasse tal faculdade ou,
mais ainda, se exigissem desnacionalizações a países candidatos.
Conclui-se que poderia ter sido mantido um amplo setor nacionalizado e devidamente reestruturado, capaz de enfrentar um mercado
financeiro altamente agressivo e a chamada “livre concorrência” dos
bancos de grande dimensão com cobertura mundial tanto mais que,
com a ratificação do Ato Único Europeu, ficava assegurada a “liberalização” dos serviços e dos capitais entre os Estados aderentes e a
adoção de regras permissivas do livre estabelecimento de sucursais
das instituições de crédito dos países membros da Comunidade.
Tem de conclui-se que o falso argumento de incompatibilidade
com a adesão constituiu mais um meio de justificar o ataque às nacionalizações e à própria Constituição de República. Na realidade
a privatização do setor bancário nacionalizado foi uma decisão dos
governos de então que mais uma vez submeteram o País aos interesses dos grandes grupos financeiros, nacionais e estrangeiros.
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Anexo 1 [Cf. Prefácio]
MAPA DA CGTP, in jornal “o diário”, 8 de agosto de 1985, página 8
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Anexo 2 [Cf. Ponto 2.7]
MEMORIAL SOBRE CRÉDITO BANCÁRIO
(entregue no Gabinete da Presidência do Conselho de Ministros)

1. Distribuição do crédito bancário
O crédito bancário está distribuído por:
a) empresas do grupo a que pertence o próprio banco;
b) grandes empresas com intensas relações financeiras com o
banco ou, até, com a banca em geral;
c) pequena indústria ou comércio, crédito pessoal, vendas a
prestações, etc.
As empresas indicadas na alínea a) subdividem-se em dois grupos: o das empresas com uma atividade económica concreta e o
das empresas que são simples detentoras de ações das outras. Por
vezes, as empresas com atividade económica são também proprietárias duma carteira de títulos. Tomam assim uma posição mista.
A cada uma das empresas o banco concede um crédito até ao
limite do seu plafond (10% do capital e reservas). É frequente este
limite ser mesmo excedido.
Exemplificando com uma construção teórica, admitamos que um
grupo financeiro, apoiado num banco, constitui dez sociedades holding (grupo A) de pequeno capital dispondo cada uma de 150 mil
contos de financiamento bancário; com estes fundos participa, em
conjunto com o banco, em 30 empresas com atividade económica
(grupo B) onde assegura uma participação maioritária. A cada uma
destas empresas é concedido igualmente um apoio de crédito de 150
mil contos.
O total do crédito assim concedido totaliza 6 000 000 de contos,
sendo 1 500 000 contos às empresas do grupo A e 4 500 000 contos
às do grupo B.
Esse crédito está, no caso das sociedades do grupo A, totalmente imobilizado, pois foi utilizado na constituição de capital
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próprio das empresas do grupo B. O crédito concedido ao grupo
B está, em regra, parcialmente imobilizado, pois cobre insuficiências do capital próprio, investimentos em stocks, fundo de maneio,
etc. O seu prazo é curto ou médio em alguns casos e indeterminado noutros.
O crédito concedido às empresas citadas na alínea b) comporta-se de forma idêntica à referida para o grupo B acima citado.
Os créditos a estas empresas apresentam-se formalmente como
créditos de curto ou médio prazo, sob a modalidade de descobertos
em depósitos à ordem, débitos em devedores e credores ou empréstimos caucionados, livranças, aceites bancários ou letras cruzadas
de aparência comercial. Estes títulos de crédito ou são reformados
por inteiro, prorrogados ou mantidos em mora. As cauções e outras
garantias são muitas vezes insuficientes.
O risco de perda é, nestes casos, muito acentuado porque a facilidade de dispor de dinheiro afeta a gestão financeira que deixa de
ser cuidada e convenientemente planeada; leva os capitalistas ou os
seus colaboradores a envolverem-se em empreendimentos mal estudados e estruturados; permite o enveredar pelas aplicações de fáceis
lucros ou especulativas; dá lugar a que, como o dinheiro abunda, se
coloque à frente das administrações das empresas pessoas inaptas,
amigas pessoais dos proprietários dos grupos, que os acompanham
na sua vida faustosa gastando largamente em detrimento do equilíbrio financeiro das empresas.
O risco de imobilização é ainda mais grave, porquanto se está
a utilizar fundos depositados à ordem ou a prazo até um ano em
aplicações sem prazo previsto ou com prazo que antecipadamente
se sabe ser muito longo.
O dinheiro dos depositantes está assim a ser utilizado em benefício dos monopolistas, que constroem com esse dinheiro o seu
monopólio. Não restam dúvidas de que se os clientes se apresentassem ao banco a receber os seus depósitos, a banca não estaria em condições de pagar. Todas as regras de prudência foram
abandonadas, embora nos balancetes ou mapas enviados à Inspeção de Crédito ou Banco de Portugal se apresentem sempre com
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números reveladores duma solvabilidade positiva, que na verdade
não o é.
A rendibilidade do banco é igualmente afetada. Com efeito, as
taxas aplicadas são habitualmente as de curto prazo, por vezes até
inferiores conforme a conveniência dos proprietários do grupo. Casos há em que tais empréstimos não chegam a ter qualquer remuneração.
Acontece na prática que os lucros a apresentar nos balanços finais de cada exercício são previamente fixados pelas administrações segundo critérios que consideram aconselháveis. Por exemplo:
apresentar um pouco mais que nos anos anteriores; se houve um aumento de capital, ampliar os lucros de forma a pagar os dividendos
dentro da mesma taxa; se os acionistas pretendem elevar a taxa do
dividendo, aumentar os lucros de forma a satisfazer tal pretensão;
se houver interesse em aumentar as reservas ou as gratificações aos
administradores, proceder também a um aumento dos lucros.
Para poder apresentar um determinado volume de resultados
as empresas do grupo pagam mais ou menos juros, embora sempre
menos do que deveriam atendendo aos prazos reais do crédito concedido. É evidente que dentro duma política de elevação de resultados, todos os outros beneficiários do crédito são sobrecarregados na
medida do possível com agravamento de taxas ou de comissões. Em
relação a estes, a política de prazos é inversa. Muitas vezes pretendem um empréstimo a 4 meses e é-lhes concedido só a 6 meses para
permitir uma aplicação de taxas superiores.
A técnica de financiamento às empresas do grupo permite-lhes a
obtenção de taxas de lucro mais elevadas.
Com efeito, comparemos duas sociedades que necessitam ambas
dum capital próprio de 50 000 contos. Na primeira, o capital é
totalmente subscrito e realizado. Na segunda, o capital social é de
10 000 contos e são obtidos 40 000 contos de financiamento dum
banco à taxa de 9%. Consideremos as hipóteses de lucros de 3000,
4000 e 5000 contos.
Na primeira sociedade, as taxas de lucro são respetivamente de
6, 8 e 10% em relação ao capital social.
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Na segunda, temos:
1.ª hipótese 2.ª hipótese 3.ª hipótese
Lucro de exploração

3000

4000

5000

Juros de financiamento
(9% x 40 000 c.)

3600

3600

3600

Lucro líquido

600

400

1400

Taxa de lucro

6%

4%

14 %

Conclusões:
1. Quando a taxa do resultado de exploração é inferior à taxa de
juro de financiamento há uma taxa de lucro inferior ou mesmo
um prejuízo para a empresa. Quando esta pertence ao mesmo
grupo monopolista, o banco poderá descer a sua taxa de juro de
modo a empresa não ser afetada nos seus lucros, compensando-se com o agravamento de taxas aos outros clientes.
2. Quando a taxa do resultado de exploração é superior à taxa de
juro do financiamento é obtida uma taxa de lucro superior na
empresa com capital inferior (14% em vez de 10%)
3. Na hipótese da sociedade com capital de 10 000 contos o desembolso dos acionistas é muito menor.
São notórios os benefícios obtidos pelas sociedades com capital
social inferior desde que tenham possibilidades de obter um capital-crédito a taxas inferiores às taxas de lucro obtidas na exploração.
Pelo exemplo citado, verifica-se ainda que não é indiferente aplicar 50 000 contos numa só empresa ou a mesma importância em
cinco empresas que tenham a facilidade de beneficiar de crédito a
longo prazo.
A absorção do crédito pelas empresas citadas nas alíneas a) e
b) atinge proporções elevadíssimas. É de admitir que não se afaste muito dos 60 ou 70% do total do crédito do banco. Deste facto,
resulta ser impossível uma aplicação de crédito bancário às peque156
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nas e médias empresas industriais, à agricultura ou ao pequeno comércio, sem uma alteração profunda da própria estrutura bancária.
Não parece possível que as administrações atuais sejam capazes de
proceder a essa mudança de estrutura, mesmo pressionadas por disposições de natureza jurídica.
2. Medidas a tomar para resolver esta situação
Quaisquer medidas a tomar deverão assentar em duas premissas:
1. As empresas com atividade económica, independen-temente de
pertencerem ou não ao monopólio, deverão continuar a sua atividade, pois, constituem células na vida económica do País.
2. Os bancos terão de passar a manter uma solvabilidade efetivamente positiva que garanta o respeito, em qualquer tempo,
pelo dinheiro dos depositantes.
Nas circunstâncias atuais da banca portuguesa, já descritas, parece contraditória a satisfação destes dois pontos.
Quanto às sociedades detentoras de títulos, o crédito que lhes
está a ser concedido poderá ser imediatamente exigido findo o prazo
dos empréstimos que, como se disse, é formalmente reduzido. Daí
resultaria que, ou os títulos (ações de capital doutras empresas)
eram entregues ao banco, tendo este de as vender a particulares
ou ao Estado, pois de contrário manter-se-ia uma situação de imobilização, sem melhoria da solvabilidade do banco, ou as próprias
procederiam à venda dos seus títulos para pagar os empréstimos
bancários com os consequentes reflexos no mercado financeiro.
Nesta matéria, julgo não estar a ser dado o devido cumprimento
ao decreto 271/72.
Quanto às empresas com atividade económica e na medida em que
é indispensável a manutenção da sua existência, haveria que estudar
cada caso, determinar o capital mínimo indispensável e o capital de
crédito a longo prazo que razoavelmente seria de conceder.
A obtenção do capital próprio mínimo deveria conseguir-se por
subscrição junto dos próprios acionistas, do Estado ou dos particulares. Não dispondo os primeiros já da mesma fonte financeira
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restariam as duas outras hipóteses que provavelmente eliminariam
as posições maioritárias dos atuais proprietários. É de prever uma
retração do público em participar, neste momento, em subscrições
de ações. Quanto ao Estado ver-se-ia forçado a desembolsar montantes elevados de fundos, mas por outro lado a poder tomar posição nas principais empresas particulares do País.
A concessão de crédito a prazo até cinco anos deveria limitar-se
à exportação ou aos casos previstos no decreto 48.948 de 3.4.1969,
com reforço do banco emissor sempre que as circunstâncias o exigissem.
No financiamento a longo prazo a banca comercial terá de ser
substituída pela Caixa Geral de Depósitos e pelos estabelecimentos
especiais de crédito, que procurariam naturalmente obter os apoios
financeiros e as garantias convenientes para a concessão de tais
empréstimos.
Estas medidas, pela perturbação que poderão provocar nos
meios bancários e nas relações do público com os bancos, deveriam
ser acompanhadas duma forte expansão dos bancos comerciais nacionalizados – Banco Nacional Ultramarino e Banco de Angola – da
Caixa Geral de Depósitos, do Banco de Fomento Nacional e Sociedade Financeira Portuguesa.
O B.N.U. é o banco com mais dependências no País – cerca de
130 – e tem condições para realizar um programa de expansão de
grande interesse no momento atual. Há, todavia, a sensação de que
estará paralisado. Tratando-se dum banco nacionalizado, é de esperar a colaboração ativa dos próprios empregados bancários, mesmo
a nível departamental.
Segundo os critérios de preferência por parte do público o B.N.U.
ocupa o 5º. ou o 6º. lugar, facto que revela bem todo o esforço a realizar para ultrapassar esta situação.
A absorção das agências metropolitanas do Banco de Angola
poderia ajudar a expansão do B.N.U. e, bem assim, a abertura de
agências em regiões do País onde continua a existir uma atividade
bancária comercial nula ou diminuta. Num estudo efetuado há poucos anos verificou-se a existência de cerca de 300 localidades de
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certa importância sem qualquer departamento bancário e de 150
localidades onde só existia a Caixa Geral de Depósitos.
A Caixa Geral de Depósitos dispõe de boas condições para uma
larga captação de depósitos de poupança e a prazo. No entanto, ainda continua a afluir à banca comercial a maior parte dos depósitos
dos emigrantes, que muito estão a auxiliar a expansão monopolista dos grandes grupos ligados aos bancos comerciais. As seguintes
medidas poderiam facilitar, a meu ver, a expansão da Caixa Geral
de Depósitos:
1. Instalar, talvez em colaboração com o B.N.U, e os bancos estrangeiros, serviços de captação junto das colónias de emigrantes.
2. Impedir que a banca comercial se substitua ao cliente no pagamento do imposto de capitais.
3. Impedir que a banca comercial pague os juros de depósitos a
prazo de três em três meses ou passar a proceder do mesmo
modo, dado o interesse dessa medida para o pequeno depositante que dispõe assim dum rendimento regular para o seu
dinheiro.
As medidas sugeridas parecem, por um lado, indispensáveis e,
por outro lado, são de difícil realização sem uma intervenção direta nas próprias administrações dos bancos comerciais. Sem dúvida
que não podem agradar às atuais administrações dos bancos e das
empresas associadas. Os seus proprietários perderiam o controlo
dos seus grupos económicos e bem assim os lucros que atualmente
estão a usufruir.
No entanto, para dar execução a uma política antimonopolista
de facto parece inevitável ter de as tomar, estas ou outras de efeitos
semelhantes.
A máquina monopolista é de tal ordem que domina diretores e funcionários superiores das suas empresas e até dos serviços públicos.
Por outro lado, essas empresas são já duma dimensão que torna difícil uma intervenção eficaz sem a colaboração dos próprios funcionários e sem o afastamento total ou parcial das atuais administrações.
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A simples presença dum inspetor ou dum delegado do Governo
ou do Banco de Portugal pode constituir um primeiro passo, mas
não será suficiente para eliminar o atual poder económico dos monopólios.
É de notar que as administrações dos bancos não estão muito
preocupadas com a presença de delegados do Banco de Portugal,
manifestando até já a sua concordância.
Os seis principais bancos comerciais adquiriram um tal domínio
económico do País, que o controlo destes bancos traduz-se praticamente no controlo das grandes empresas industriais e até de algumas comerciais e agrícolas.
Por muitas que sejam as formas de encarar os problemas da banca portuguesa elas vão bater sempre na única solução eficaz que é a
intervenção direta na administração dos bancos comerciais.
3. Operações não contabilizadas (saco azul)
Com o fim de obter maiores capitais depositados ou de concorrência interbancária, dispõem os bancos dos seus “sacos azuis”,
por onde pagam:
– juros extras aos grandes depositantes
– diferenças cambiais aos “bons” clientes
– gratificações aos administradores, diretores e outro pessoal
– etc.
e por onde recebem:
– juros dos capitais colocados no estrangeiro
– juros extras pelos empréstimos concedidos
– diferenças cambiais
– participação na negociação de compra, venda e construção de
imóveis
– etc.
Após o 25 de Abril os bancos anularam ou restringiram estas
operações. Há sintomas de que ainda não foram totalmente eliminadas.
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Além da proibição absoluta da continuação destas operações
através de sanções bastante pesadas, conviria forçar as administrações dos bancos a declararem os saldos existentes no estrangeiro,
sob pena de condenação no caso de se provar futuramente qualquer
omissão, e a existência de outros valores não contabilizados, nomeadamente títulos, ouro, etc.
Lisboa, 11 de novembro de 1974
(a) Carlos Gomes
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Anexo 3 [Cf. Ponto 5.5]
ESTRUTURAÇÃO BANCÁRIA
O CASO PORTUGUÊS
1. Situação atual
É importante salientar que é a linha política seguida por cada país
que determina a alteração do sistema bancário pois este, só por si,
não pode impor mas acompanhar a evolução da marcha geral da sociedade em que está integrado.
O planeamento da economia portuguesa vai levar algum tempo
para ser posto em prática até porque para a sua elaboração e concretização é indispensável a colaboração de todo o povo português.
Na fase de transição que se atravessa é indispensável, contudo,
que a Banca possa corresponder às exigências resultantes das alterações surgidas no campo económico após 14 de março de 1975
nomeadamente: nacionalização de importante parcela da atividade
económica, criação de cooperativas e herdades coletivas e urgência
do aperfeiçoamento de esquemas de apoio aos pequenos e médios
agricultores, dificuldades estruturais e conjunturais das PME, necessidade de incentivar a compra de habitação própria, de disciplinar o
Comércio Externo, etc.
Para fazer face a este panorama, contamos com uma estrutura
bancária toda voltada para a defesa do capitalismo, que continua a
utilizar como meio de sobrevivência a concorrência mais desenfreada na captação das poupanças mesmo junto dos emigrantes. Por
outro lado, da atual política de crédito o menos que se pode dizer é
que não tem primado pela coerência relativamente à sociedade que
se pretende construir. Daí que os meios ao serviço da Banca, quer
humanos quer materiais, se encontrem deficientemente aproveitados
com os inevitáveis custos.
No que respeita às empresas ligadas aos bancos com participação
direta ou indireta destes no seu capital social, assiste-se a um reforço
dos serviços de participações financeiras tendentes a manter os res162
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petivos “grupos” ligados aos bancos que lhes servem de apoio. Em
contrapartida tem estado paralisado o Instituto de Participações do
Estado que deveria passar a acompanhar tais empresas. Mantém-se
assim toda uma estrutura monopolista que absorve uma grande parte
do crédito bancário, o imobiliza, afeta a solvabilidade dos bancos, e
os força a ocuparem-se com a gestão das empresas com atividades
variadas, afastando-os das suas tarefas fundamentais.
Continuam a manter-se os mesmos erros que foram objeto de
crítica à anterior atuação da banca e na prática verifica-se que os
mesmos “grupos” estão ainda de algum modo sob a influência dos
antigos banqueiros. É portanto imperioso que se proceda à desagregação dos referidos grupos aglutinando as empresas por ramos de
atividade e gerindo-as sectorialmente. Só assim algumas dessas empresas com défices de exploração sistemáticos, se poderão reconverter, tornando-se verdadeiramente produtivas, o que finalmente
contribuirá para aumento do investimento e consequente criação de
postos de trabalho.
Finalmente só a exploração bancária dum modo particular, nalguns setores chave da vida nacional – habitação e agricultura, por
exemplo – e também do comércio com o exterior poderá ser a resposta que se impõe para a reconstrução da economia, já que a banca
terá de ser no futuro um instrumento valioso da planificação económica.
A reestruturação, para além do que já foi focado implica ainda a
completa cobertura do território nacional com agências, pelo menos
nas sedes de concelho, a descentralização do poder de decisão e consequente articulação aos órgãos regionais do planeamento, que nada
tem a ver com a criação de uma multiplicidade de bancos regionais.
Os trabalhos já elaborados no sentido de racionalizar a estrutura
bancária são suficientes para permitir a tomada de medidas urgentes
e que são referidas no completo e extenso relatório da Comissão de
Expansão Geográfica da Banca, que deu por terminada a primeira
fase dos seus trabalhos.
A reestruturação exige ainda por outro lado a coordenação dos
vários bancos, obriga por outro à eliminação de tarefas similares
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executadas em diferentes instituições, à racionalização dos meios
existentes, à procura de outras tarefas para os bancários que fiquem
subutilizados, etc. À ideia da maximização dos lucros, há que contrapor a procura da otimização social do setor.
2. Medidas imediatas
No “Programa Geral de Ação”, elaborado em julho de 1975, ao
qual foi dado infelizmente uma reduzida divulgação, tomava-se
posição quanto aos pontos de ação a desenvolver e marcavam-se
prioridades distribuídas por duas fases iniciais e outras posteriores.
Definia-se assim um plano para a reestruturação que, quanto a nós,
nas suas linhas gerais, mantém atualidade de um modo particular no
que respeita às medidas preconizadas para o curto prazo.
O primeiro passo previsto no programa referido teve já a sua realização prática com a revisão da lei orgânica do BP. O segundo
passo, que se propunha mesmo antes de se avançar com as fusões,
consistia na criação de órgãos de coordenação a nível regional e nacional. Estes órgãos são essenciais antes das fusões e deverão subsistir mesmo após as primeiras integrações e pelo menos até que esteja
reestruturado todo o sistema bancário português.
São eles:
– o Conselho Coordenador da Política de Crédito
– o Conselho das Instituições de Crédito
– os Secretariados e os Conselhos Regionais
Ao primeiro, composto por representantes do Planeamento Económico, BP, Bancos Comerciais, Instituições Especiais de Crédito,
Intersindical e presidido pelo Ministro das Finanças, competiria a definição das linhas orientadoras da política de crédito, coordenando-a com os objetivos da política económica, cabendo-lhe ainda
pronunciar-se sobre outras matérias no domínio da política monetária e financeira.
Os Conselhos das Instituições de Crédito funcionando sob a orientação do BP, reuniriam representantes das instituições de crédito, dos
sindicatos dos bancários e teria as seguintes atribuições:
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– informar sobre a situação do sistema financeiro
– levar ao conhecimento de cada instituição as decisões, consultas e recomendações que nele fossem tomadas
– transmitir ao Governo, através do BP, as sugestões que considerassem convenientes.
Os Secretariados Regionais, presididos por representantes do BP
incluiriam representantes das instituições de crédito da região e serviriam como órgãos consultivos e de apoio, às agências da zona,
fazendo também a articulação entre o BP e as estruturas regionais e
de planeamento.
A estes secretariados poderiam ficar agregados os grupos de trabalho considerados convenientes com vista a permitir uma orientação
inequívoca de apoio da Banca à economia regional e a uniformizar
os respetivos métodos de trabalho.
Os Conselhos Regionais, reuniriam os representantes das instituições de Crédito da região, e teriam funções idênticas às dos Conselhos das Instituições de Crédito, no âmbito regional.
Ao BP competiria assegurar os serviços de apoio necessário ao
funcionamento dos Secretariados.
Em agosto de 1975, o Conselho de Administração do BP, aprovou a criação do Serviço de Coordenação da Atividade Bancária –
SCAB – com a missão de intervir na coordenação de toda a atividade
bancária competindo-lhe nomeadamente dar apoio administrativo à
estrutura criada, estudar a implantação dos Secretariados Regionais,
fornecer os meios técnicos adequados, estabelecer a ligação entre os
Secretariados e os grupos de trabalho, elaborar instruções, normas e
orientações originadas nos diversos órgãos criados, etc. Em matéria
de grupos de trabalho foi então aconselhado o seu lançamento nos
seguintes setores: crédito, comercial, estrangeiro, organização e informática e gestão.
Para realizar os estudos necessários ao funcionamento destes grupos, previa-se a utilização de técnicos de várias instituições em regime a acordar. Porém, na prática, a coordenação da Banca não está
concretizada e; sobretudo ultimamente, tem funcionado de forma
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bastante precária. A nível nacional, limita-se à reunião periódica dos
“presidentes” dos Conselhos de Gestão, para além de terem começado a reunir recentemente alguns grupos de trabalho.
A nível regional funciona no Porto uma Comissão Coordenadora com representantes das várias instituições com sede ou filiais na
cidade. Não chegaram, todavia, a ser criados o Conselho e o Secretariado do Norte, apesar de o seu projeto de recomendação, a tornar
extensivo às restantes regiões, ter sido elaborado há algum tempo.
Esse projeto previa a constituição das seguintes comissões permanentes e grupos de trabalho:
– Comissão Permanente de Política de Crédito
– Grupo Interbancário de Contencioso e Estudos Jurídicos
– Grupo Interbancário de Estudos Económicos e Financeiros
– Comissão de Marketing, Publicidade e Ação Externa
– Grupo de Organização e Informática
– Grupo de Expansão Geográfica
– Grupo Interbancário da Emigração
– Comissão de Formação e Gestão de Pessoal
e definia o funcionamento de reuniões nas regiões de características
económicas semelhantes, com gerentes e delegados sindicais, estes
com caráter informativo e consultivo, e ainda as ligações com organismos estatais de coordenação económica regional.
Esta estrutura teve apesar de tudo alguma sequência prática, com
resultados animadores, pelo que se impõe o seu lançamento nomeadamente em Lisboa, Coimbra, e noutras regiões plano, sem esquecer, evidentemente e conforme frisamos, a necessidade de criar os
Conselhos e Secretariados Regionais.
A política de crédito, a prestação de serviços, a centralização de
riscos, os métodos internos de processamento, a colheita de informações, a uniformização de taxas de juros, comissões e outras receitas,
bem como os diferentes encargos, são tudo problemas da maior importância que exigem uma coordenação, quer a nível nacional, quer
regional, se de facto se pretende assegurar o desenvolvimento dum
sistema bancário nacionalizado. Alguns serviços, depois de uma pri166
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meira fase alcançada a sua coordenação, deverão ser mesmo fundidos ou integrados independentemente da fusão dos vários bancos.
É o caso por exemplo dos serviços de Formação de Pessoal, Informações, Publicidade e Marketing, etc. Outros terão de ser criados
a partir dos departamentos já existentes como seja o caso das centrais de riscos e de balanços.
Todo o plano de coordenação citado constitui um passo fundamental para se avançar no sentido da fusão e da especialização. A
redução do número de bancos por incorporação dos mais pequenos
é uma medida útil que facilita a execução do programa de reestruturação, mas que só por si, não traduz mais que um passo nesse
sentido.
Por outro lado, a especialização é uma etapa mais profunda no
sentido de se avançar no caminho tendente à construção futura do
socialismo. A imediata criação dum Banco da Agricultura e Indústria
Alimentar, a que se seguiriam a criação de Bancos da Habitação e de
Comércio Externo, seria um primeiro marco no sentido de criar uma
nova estrutura bancária.
Podemos concluir que o problema da reestruturação é neste momento uma reivindicação imediata não só da classe bancária mas de
todos os trabalhadores, necessária para aniquilar a estrutura capitalista e evitar a sua possível recuperação. No entanto, enquanto a reestruturação não avança há que estar alerta pois continua em vigor a
legislação que permite autorizar novos bancos privados, admitindo-se já a possibilidade de se constituir um banco regional privado na
Madeira.
3. Modelo a médio prazo
O sistema bancário terá de organizar-se de modo a apoiar o financiamento da economia do país quer se trate de necessidades de
funcionamento ou investimento. Porém, é indispensável perceber
que as possíveis opções de organização não são simples exercícios
intelectuais.
Num sistema económico dominantemente caracterizado por relações de produção capitalistas tenderá a privilegiar-se uma organi167
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zação que garanta ao empresário uma possibilidade de escolha invocando a emulação decorrente da concorrência entre instituições
semelhantes, como instrumento para a melhoria da qualidade do
serviço prestado.
Pelo contrário, num sistema económico em transição para o socialismo, tal como está consagrado na Constituição, para além da
qualidade dos serviços prestados pelas instituições bancárias, importa garantir que os recursos postos à disposição das unidades de
produção sejam racionalmente utilizados.
A intervenção da banca no processo da planificação e em particular no controle da respetiva execução, assume um caráter prioritário.
O sistema bancário deve evoluir antecipando-se à existência de um
planeamento global da economia pois a sua reestruturação facilitará
até o ritmo da implantação do próprio planeamento. Para responder
a este objetivo fulcral a organização bancária tende a desenvolver-se de molde a que designadamente cada empresa passe a trabalhar
preferencialmente com uma instituição de crédito em vez da sua dispersão por diversos institutos.
O princípio da especialização pode assim sofrer derrogações. A
especialização tende a processar-se em função de setores ou ramos de
atividade (Banco para a Agricultura e Indústrias Alimentares, Banco
para a Habitação, Banco de Comércio Externo, etc.) em vez da especialização clássica – financiamento do investimento por um lado e
necessidade de funcionamento por outro. E as razões são óbvias. A
eficiência ao nível das unidades produtivas tanto pode ser comprometida pelo lançamento de um investimento inoportuno como por
uma deficiente gestão de stocks.
A concentração do crédito numa instituição facilita o exercício
da função controlo, a deteção dos desvios e a proposta de medidas
corretoras.
A reestruturação do sistema bancário deverá pois assentar nas seguintes linhas de força:
– Estimular as transformações económico-sociais na sociedade
portuguesa, designadamente através da participação da Banca
na elaboração e controlo do Plano;
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– Adotar, em matéria de especialização, um princípio de flexibilidade, procurando ajustar-se à satisfação das necessidades suscitadas pela evolução do sistema económico;
– Garantir a execução de uma política financeira ao nível de todo
o território;
– Definir uma rede primária de captação de poupanças individuais a nível interno e externo polarizando a instituição em causa a
concessão de créditos específicos e pessoais associados ao nível
das respetivas poupanças. A criação de um Instituto Nacional
de Poupança com estes objetivos não prejudica a faculdade dos
bancos polivalentes receberem depósitos, em particular das diversas unidades de produção.
A recolha de depósitos individuais por parte destes bancos far-se-á na medida em que razões específicas o aconselhem:
– Facilitar a distribuição dos recursos ao nível do sistema em conformidade com as necessidades, competindo ao Banco Central
a respetiva coordenação;
– Racionalizar a cobertura bancária do país suprindo balcões em
zonas de densidade excessiva e abrindo outros de modo a alargar a cobertura pelo menos a todas as sedes de concelho, numa
perspetiva de servir as populações e independentemente de considerações de rendibilidade estrita;
– Implementar mecanismos de coordenação, ajustados a cada etapa do processo, com a participação efetiva dos trabalhadores, de
molde a assegurar a progressiva transformação qualitativa do
sistema bancário;
– A redução do número de instituições, por fusão, ou a criação
de novas (por transformação das estruturas existentes ou não)
deverá fazer-se de acordo com os princípios anteriores e tomando em consideração os hábitos das populações. Deverá assim
evitar-se a introdução de novos tipos de instituições, para as
quais não há razões objetivas.
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A implantação das transformações requeridas não poderá basear-se num órgão ad hoc. Conforme já se frisou é indispensável que se
crie no Ministério das Finanças um órgão presidido pelo secretário
de Estado do Tesouro onde tenham assento representantes do Governo, do BP e dos trabalhadores, com estruturas permanentes e dotado
de meios necessários para dar execução às bases gerais.
4. Proposta de estrutura bancária
O futuro sistema bancário deverá contemplar as seguintes instituições:

4.1 Banco central
Ao Banco Central compete-lhe assegurar em exclusivo a emissão
de notas e moedas e velar pelo equilíbrio monetário interno e pela
solvência externa da moeda.
O equilíbrio interno e externo, face às exigências do desenvolvimento económico será assegurado pela participação do Banco na
planificação.
Também lhe competirá a elaboração, em estreita colaboração com o
planeamento económico, dum plano financeiro anual que, somado aos
meios financeiros propiciados pelo orçamento geral do Estado e ao auto
financiamento das empresas, constituirá o plano financeiro do País.
A defesa do equilíbrio externo da moeda assentará na elaboração
de orçamentos cambiais, que constituem parte integrante do Plano
Financeiro.
O balanço da origem e aplicação de créditos anual especificará
a estrutura do crédito a conceder por setores ou ramos de atividade,
distinguindo entre crédito para investimento e funcionamento.
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A participação do Governador do Banco no Conselho de Ministros
para os Assuntos Económicos, com a categoria de Ministro, constitui garantia de que a programação financeira (e consequente política
monetária-financeira) se ajustará às necessidades que, politicamente,
foram consideradas prioritárias. Enquanto orientador e controlador
da política monetária e financeira ao Banco Central compete regular
os respetivos mercados e, coordenar, dinamizar e fiscalizar todas as
instituições de crédito.
Através de diretivas e outras formas de coordenação, o Banco
Central contribuirá para a correta execução da política definida.
O Banco é a autoridade cambial do País e, por delegação do Ministério das Finanças, cabe-lhe autorizar a totalidade dos pagamentos sobre o exterior e fixar os câmbios, podendo porém delegar parte
da competência no Banco do Comércio Externo.
4.2 Bancos especializados
Banco da Agricultura e das Indústrias Alimentares
Trata-se de uma situação a criar, podendo absorver agências de
outros bancos, e elementos de instituições existentes ligados ao funcionamento do setor, que deverá operar à escala de todo o território,
financiando simultaneamente o investimento e o circulante.
O Banco poderá possuir ao nível da sede e das filiais (uma em
cada região-plano) adequado staff técnico, para apreciação dos projetos que lhe forem submetidos e que se enquadrem nas prioridades
definidas. As filiais terão competência para conceder créditos para
investimentos até determinado limite.
Ao Banco cabe controlar em estreita cooperação com as organizações dos trabalhadores e associações dos pequenos e médios agricultores, a aplicação dos créditos concedidos e verificar se as unidades
de produção atingem ou não as metas previstas.
A tarefa fundamental das agências, a nível concelhio é o financiamento das unidades agropecuárias e o apoio aos órgãos regionais
no controlo. O financiamento do circulante nas unidades industriais
far-se-á nas mesmas agências desde que se contenha nos limites do
plano financeiro apresentado pela unidade e aprovado pelo Banco.
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Os bancários dessa instituição devem receber adequada formação
em ordem a cumprir a função de controlo.
O Presidente do Banco participará, em conjunto com o Governador do Banco Central na definição da política de crédito para o
setor.
Banco da Habitação
Este Banco deverá desenvolver-se a partir de uma instituição
existente através da extensão da sua rede de agências e de reforço
das suas estruturas técnico-administrativas.
O Banco da Habitação financiará a produção e a compra de habitações, incluindo as necessidades de investimento e de financiamento das empresas de construção civil ligadas a este setor.
O Banco deverá organizar-se de modo a controlar a aplicação de
fundos, com prioridade para as empresas fundamentais deste ramo de
atividade. As empresas do setor depositarão as suas receitas no Banco
da Habitação e centralizarão o respetivo movimento neste Banco.
Banco de Comércio Externo
A adoção de esquemas racionais de apoio ao fomento de exportações de produtos nacionais bem como ao financiamento de importações de bens considerados essenciais à economia nacional aconselham a criação de uma instituição especializada, a quem compete
financiar não só as operações a curto como a médio prazo.
Trata-se de instituto a criar, por integração dos respetivos departamentos dos vários bancos comerciais e das instituições especiais
de crédito.
Banco do Desenvolvimento Industrial
Trata-se de um Banco essencialmente votado ao financiamento
do investimento à indústria.
A política de crédito do Banco procurará dar corpo às linhas estratégicas aprovadas pelo Governo e pelo Banco Central (o Presidente
do Banco deverá participar na definição da política de crédito à indústria).
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No seu objetivo contemplar-se-á o financiamento direto e indireto
à indústria.
O Banco apreciará todos os projetos, quer os apresentados pela
administração pública, empresas nacionalizadas, participadas ou
com intervenção estatal, cooperativas, empresas em autogestão quer
também os projetos apresentados pelo setor privado, não se demitindo da sua função crítica relativamente à validade técnico-económica
dos mesmos em conformidade com os objetivos fixados no plano.
O Banco exercerá o controlo em ordem a garantir que os projetos
são efetivamente executados e, relativamente às empresas do setor económico controlado pelo Estado, acompanhará ainda a marcha geral da
empresa através da exigência da apresentação regular de instrumentos
de gestão, reservando-se ainda o direito de fiscalizar a atividade destas
empresas e avaliar os respetivos índices de eficiência.
4.3 Caixa geral de depósitos
A Caixa Geral de Depósitos passará a constituir a rede primária de captação de poupanças, na linha de uma vocação que se vem
acentuando.
A Caixa, para além de poupança interna centralizará igualmente a
captação de poupança externa, através da criação de uma Filial para
a Emigração que passará a integrar os departamentos reestruturados
(envolvendo a supressão de alguns balcões) dos vários bancos comerciais que atualmente operam nas zonas de trabalho de emigrantes.
A Caixa Geral de Depósitos promoverá o desenvolvimento de
mobilidade de crédito para aplicações específicas ou para satisfação
de consumos pessoais ligados à poupança.
A Caixa será expurgada de setores de atividade como o financiamento da agricultura, da indústria e de certos serviços, circunscrevendo o seu campo de operações ativas, para além do financiamento
dos depositantes, ao financiamento de autarquias, obras públicas e
turismo.
A afetação dos recursos excedentários captados pela Caixa, será
fixada pelo Banco Central, tendo em atenção o Balanço dos Créditos
do Sistema e o Balanço de Origem e Aplicação de Fundos de Caixa.
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4.4. Bancos polivalentes
Os Bancos comerciais serão progressivamente concentrados por
fusão, considerando-se admissível, tendo-se presente as características do país e os estatutos autónomos das Ilhas, a existência de quatro
bancos, respetivamente com sede em Lisboa, Porto, Ponta Delgada
e Funchal.
Os Bancos Polivalentes têm por objetivo principalmente o crédito
de funcionamento. Porém, no caso das pequenas e médias empresas
industriais admite-se que tais instituições, pela flexibilidade que dispõem e em cooperação com um organismo público especialmente
afeto ao estudo dos problemas das pequenas e médias empresas, possam igualmente desenvolver crédito de investimento.
Paralelamente os bancos polivalentes continuarão a prestar a gama
de serviços habituais que não colida com as finalidades específicas
dos bancos especializados. Estes estabelecerão com os bancos polivalentes adequadas relações de cooperação em ordem a melhorar
progressivamente a eficiência do sistema bancário.
LISBOA, 19 de maio de 1976
Carlos Armando Gonçalves Gomes
José Luís Alves dos Reis
Jorge Pinto Galvão Videira
Luís Manuel Gomes dos Santos
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Anexo 4
REQUISIÇÃO AO BANCO BORGES & IRMÃO
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Anexo 5 [Cf. Ponto 4.9]
CARTA A DEMITIR O COORDENADOR
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Anexo 6 [Cf. Ponto 5.16]
CONSEQUÊNCIAS DOS ACORDOS COM O FMI
NA GESTÃO BANCÁRIA
Tomando por base os períodos decorridos entre 1978/81 e 1982/84,
pretende-se demonstrar a gradual degradação da rendibilidade das
instituições bancárias, sobretudo na área comercial. É este tema que
se intenta abordar neste texto. O período de seis anos foi subdividido
em dois triénios porque revelam situações com características diferentes, particularmente significativas.
1. Do cálculo do volume de atividade, considerado como média
anual do total do passivo com a exclusão das contas diversas, transitórias e de regularização, resultou a evolução que a seguir se transcreve:
Quadro I
ATIVIDADE (106 contos)

1978

1981

∆%

1984

∆%

Banca Comercial

548,5

1140,1

107,9

2241,4

96,6

Banca Poupança e Investimento

252,1

545,3

116,3

1189,6

118,1

TOTAL

800,6

1685,4

110,3

3431,0

103,6

No mesmo período, os resultados financeiros (cash-flow) registaram variações muito inferiores, como se pode verificar pelos valores
a seguir transcritos:
Quadro II
RESULTADOS
FINANCEIROS(103 contos)

1978

1981

Banca Comercial

10536

18334

73,6

21269

16,0

7077

16868

138,0

20966

24,3

17613

35202

99,5

42235

20,0

Banca Poupança e Investimento
TOTAL

∆%

1984

∆%
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Os resultados de exploração, que são afetados pelas dotações para
amortizações e provisões expressaram-se no mesmo período pelos
seguintes valores:
Quadro III
RESULT. DE EXPLORAÇÃO
(103 contos)

1978

1981

∆%

1984

∆%

Banca Comercial

1767

3881

119,6

4770

22,9

Banca Poupança e Investimento

2970

7556

154,4

6484

-14,2

TOTAL

4737

11437

141,4

11254

-1,6

Confrontando estes resultados com os volumes médios de atividade acima referidos obtiveram-se indicadores de rendibilidade bastante expressivos, que revelam com clareza o declínio da rendibilidade do sistema bancário:
Quadro IV
INDICADORES DE RENDIBILIDADE (%)

1978

1981

1984

Resultados Financeiros / Volume de Atividade
Banca Comercial

1,92

1,61

0,95

Banca de Poupança e Investimento

2,81

3,09

1,76

TOTAL

2,20

2,09

1,23

Resultados Exploração / Volume de Atividade
Banca Comercial

0,32

0,34

0,21

Banca de Poupança e Investimento

1,18

1,38

0,55

TOTAL

0,59

0,67

0,33

Na realidade, os resultados extraídos dos balanços oficialmente
publicados são ainda mais gravosos, pois os critérios de apuramento
sofreram alterações ao longo desses anos. As dotações para provisões, por exemplo, não acompanharam a atividade creditícia do setor. A sua relação com os saldos médios do crédito concedido desceu
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de 2,1 para 1,1% entre 1978 e 1984, apesar do crescimento constante
do crédito mal parado que, em abril de 1985, ascendia a 374 milhões
de contos.
2. A margem entre as remunerações provenientes das operações
de crédito e o custo dos depósitos tornou-se negativa na banca comercial atingindo em 1984 o défice de cerca de 80 milhões de contos. Nos bancos de poupança e investimento esta margem foi positiva, compensando parcialmente o gravoso desnível verificado no
conjunto dos bancos comerciais.
Quadro V
MARGEM DE JUROS (10 contos)
3

1978

1981

1984

Banca Comercial
Remuneração do crédito

60235

137731

349974

Custo dos depósitos

39028

142101

429652

Diferença

21207

-4370

-79678

Banca de Poupança e Investimento
Remuneração do crédito

24317

81668

228864

Custo dos depósitos

16349

58104

193980

7968

23564

34884

29175

19194

-44794

Diferença
Diferença total

Esta situação foi influenciada pelas medidas de restrição ao crédito resultantes da aplicação dos acordos com o FMI e ainda pela
descida verificada na procura global do crédito. Influíram ainda nesta tendência desfavorável para o sistema bancário, especialmente o
nacionalizado, a política seguida na fixação das taxas de juro, o aumento das reservas obrigatórias de caixa, a alteração da estrutura dos
depósitos, o aumento do crédito mal parado, as dívidas do Estado, a
concessão de crédito a empresas parabancárias em condições mais
favoráveis em relação às normais e, ainda, as aplicações forçadas
com fraco ou nulo rendimento.
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3. A mudança de posição entre as reservas de caixa e o refinanciamento por parte do Banco emissor está patente nos valores do
quadro seguinte:
Quadro VI
RESERVAS DE CAIXA (106 contos)

1978

1981

1984

Bancos Comerciais

33,4

129,7

206,8

Bancos de Poupança e Investimento

14,1

49,5

76,2

TOTAL

47,5

179,2

283,0

Redesconto a curto prazo do BP

76,1

33,6

25,3

O agravamento das reservas de caixa de caixa provocou uma esterilização da liquidez bancária e afetou gravemente a rendibilidade,
tanto mais que o refinanciamento a médio prazo quase desapareceu
durante o período de 1978/1984.
Antes da execução prática das “cartas de intenções” dirigidas
ao FMI, o refinanciamento à banca ultrapassava as suas reservas
de caixa, como revelam os dados relativos ao ano de 1978. Posteriormente, os excedentes do B.P. passaram a servir para cobertura
dos défices orçamentais. Entretanto, estas decisões afetaram grandemente a rendibilidade bancária e originaram efeitos indiretos,
tais como: a eliminação do controlo qualitativo do crédito, o incumprimento das normas estabelecidas pelo Banco de Portugal e,
como consequência, o agravamento do crédito especulativo ou em
situação duvidosa.
4. A política seguida na fixação de taxas de juro caracterizou-se
pelas frequentes variações de critérios e por um agravamento que se
situou entre os 18/20 pontos, considerando as taxas em vigor antes
dos primeiros acordos com o FMI, fator que degradou toda a atividade económica.
Esta política de taxas conjugada com as restrições impostas à
concessão de crédito, o crescimento constante do crédito mal parado
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ou imobilizado, a adulteração da estrutura dos depósitos, contribuiu
para a degradação da rendibilidade das instituições de crédito.
Como se pode verificar pelo quadro adiante transcrito, a diferença entre as taxas médias da remuneração do crédito e do custo
dos depósitos totais revela uma tendência decrescente em todo este
período.
Quadro VII
EVOLUÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS (%)

1978

1981

1984

Banca Comercial
Crédito

15,46

17,69

24,36

Depósitos

10,06

13,59

21,70

Diferença

5,40

4,10

2,64

Banca de Poupança e Investimento
Crédito

12,45

18,11

24,47

Depósitos

10,76

16,15

24,06

Diferença

1,69

1,96

0,41

5. Como era de esperar, a relação entre o crédito concedido e os
depósitos totais registou, no período de 1978/84, uma descida constante que em termos médios se situou em cerca de 27% para a banca
comercial e de 10% para os bancos de poupança investimento.
O crédito duvidoso além das perdas que provoca com a criação
inevitável de novas provisões e a utilização das já constituídas, origina uma quase total ausência de remuneração. O seu saldo que em
1978 era de 81 milhões de contos atingia, no final de 1984, 293 milhões de contos. É conhecida a preocupação dos bancos em não apresentar valores elevados nesta rubrica, pelo que não restam dúvidas
de que o valor real é bastante mais elevado.
O agravamento do crédito mal parado comprova:
– a situação de crise económica existente no país;
– a concessão do crédito em condições de grave risco e, por vezes, até com o conhecimento prévio de inevitável perda;
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– a gestão conduzida com o objetivo de favorecer antigos monopolistas;
– o apoio a operação de natureza especulativa, a má distribuição
do crédito, os efeitos da corrupção e do compadrio;
– as limitadas e deficientes tentativas de recuperação.
6. No mesmo período, verificou-se uma descida constante da relação entre os depósitos à ordem e os depósitos totais que nos bancos comerciais passou de cerca de 38,5 para 22,9% e nos bancos de
poupança e investimentos de 37,4% para 24,0%, com a inevitável
influência no seu custo.
Esta mudança na estrutura dos depósitos é uma consequência:
– da evolução das taxas de juro dos depósitos a prazo e da fácil
mobilização antecipada;
– do fluxo regular dos depósitos provenientes dos emigrantes;
– da diminuição do investimento e do fundo de maneio das empresas;
– das restrições ao crédito e do seu elevado custo, refletido na
diminuição da procura;
– da deficiente distribuição do rendimento;
– da inexistência duma política eficaz de captação.
7. A situação descrita encaminhou os bancos para uma procura
doutras aplicações, designadamente nos mercados monetários interbancários, nos mercados de títulos e, ainda, através de colocações
no estrangeiro. Nestas operações, os bancos comerciais obtiveram
proveitos que lhes permitiram cobrir os défices já referidos entre as
remunerações do crédito e o custo dos depósitos.
Porém, para os bancos de poupança e investimento os proveitos
obtidos com estas aplicações foram mais reduzidos e revelaram-se
insuficientes para cobrir os custos com o recurso de capitais a outras
origens, para além dos depósitos, tais como empréstimos externos,
empréstimos obrigacionistas, refinanciamento e mercados monetário e de títulos (em 10³ contos):
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Quadro VIII
RESULTADOS DE OUTRAS APLICAÇÕES E
RECURSOS – BANCA COMERCIAL (103 contos)
Aplicações
MIT – Mercado Interbancário de Títulos
MMI – Mercado Monetário Interbancário
Outras Instituições de Crédito
Outras aplicações (inclui depósitos no estrangeiro)
TOTAL
Recursos
Banco de Portugal – Refinanciamento
MMI – Mercado Monetário Interbancário
Outras Instituições de Crédito
Empréstimos em Moeda Estrangeira
Outros recursos
TOTAL
MARGEM (Diferença entre aplicações e recursos)

1978

1981

1984

178
376
82
1114
1750

11633
3185
153
9386
24357

41578
6543
4374
40340
92835

9770
926
175
68
4
10943
-9193

5
181
372
512
58
1128
23229

386
2530
179
661
178
3934
88901

1978

1981

1984

124
939
2404
215
3682

280
267
1912
1900
4359

9973
399
1585
6891
18848

Quadro IX
RESULTADOS DE OUTRAS APLICAÇÕES
E RECURSOS – BANCA DE POUPANÇA E
INVESTIMENTO (103 contos)
Aplicações
MIT – Mercado Interbancário de Títulos
MMI – Mercado Monetário Interbancário
Outras Instituições de Crédito
Outras aplicações (inclui depósitos no estrangeiro)
TOTAL
Recursos
Banco de Portugal – Refinanciamento
MMI – Mercado Monetário Interbancário
Outras Instituições de Crédito
Empréstimos em Moeda Estrangeira
Outros recursos
TOTAL
MARGEM (Diferença entre aplicações e recursos)

2013
195
1008
642
111
3969
-287

1722
3066
2845
3877
1383
5826
3710
9925
451
7507
10111 30201
-5752 -11353
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8. Os proveitos das instituições de crédito evoluíram no sentido
de obtenção de outras fontes de receita, nomeadamente lucros em
operações cambiais, beneficiando das variações do escudo, rendimentos em títulos de crédito, proveitos com a prestação de serviços
e operações não especificadas.
Quadro X
ORIGEM DOS PROVEITOS – BANCA
COMERCIAL (103 contos)

1978

1981

1984

Entre Depósitos Totais e Crédito

21207

-4370

-79678

Entre outras operações bancárias

-9193

23229

88901

TOTAL

12014

18859

9223

Operações cambiais

5209

8416

22224

Rendimento de títulos

3469

9231

32923

Outras operações bancárias

1922

4157

9298

Serviços prestados

1936

6260

10050

345

2065

2349

TOTAL

12881

30129

76844

TOTAL (1+2)

24895

48988

86067

1. Margem de juros

2. Outros proveitos

Diversos

3. Evolução percentual
Margem de juros

48,3

38,5

10,7

Operações cambiais

20,9

17,2

25,8

Rendimento de títulos

13,9

18,8

38,3

Outras operações bancárias

7,7

8,5

10,8

Serviços prestados

7,8

12,8

11,7

Diversos

1,4

4,2

2,7
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Quadro XI
ORIGEM DOS PROVEITOS – BANCA DE
POUPANÇA E INVESTIMENTO (103 contos)

1978

1981

1984

Entre Depósitos Totais e Crédito

7968

25364

34884

Entre outras operações bancárias

-287

-7552

-11353

TOTAL

7681

17812

23531

319

1833

5748

1831

3408

7515

354

487

777

83

355

864

Diversos

441

1057

1652

TOTAL

3028

7140

16556

10709

24952

40087

71,7

71,4

58,7

3,0

7,3

14,3

17,1

13,7

18,8

Outras operações bancárias

3,3

2,0

1,9

Serviços prestados

0,8

1,4

2,2

Diversos

4,1

4,2

4,1

1. Margem de juros

2. Outros proveitos
Operações cambiais
Rendimento de títulos
Outras operações bancárias
Serviços prestados

TOTAL (1+2)

3. Evolução percentual
Margem de juros
Operações cambiais
Rendimento de títulos

A evolução percentual dos proveitos retrata a atuação da banca
face à política imposta, que marca um desvio da principal função da
banca, isto é, do apoio à produção e ao desenvolvimento económico
nacional.
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9. Entretanto os custos de estrutura registaram neste período um
crescimento superior ao observado na atividade da banca e, bem assim, superior ao dos proveitos conseguidos.
Quadro XII
CUSTOS DE ESTRUTURA (103 contos)

1978

1981

1984

10982

21783

46463

3377

8871

18336

14359

30654

64798

3078

6259

14219

554

1825

4902

3632

8084

19121

Banca Comercial
Pessoal
Fornecimentos, serviços de terceiros, impostos e
outros custos
TOTAL

Banca de Poupança e Investimento
Pessoal
Fornecimentos, serviços de terceiros, impostos e
outros custos
TOTAL

Os custos com pessoal acompanharam de perto as variações percentuais verificadas no volume da atividade bancária em termos
médios.
É, porém, altamente preocupante ter de concluir que em 1984 os
proveitos líquidos de natureza financeira foram na banca comercial
insuficientes para cobrir os custos com o pessoal, atingindo a diferença negativa mais de quatro milhões de contos.
Os restantes custos de estrutura registaram agravamentos excessivos sobretudo nos bancos de poupança e investimento. O mesmo
tem acontecido com os gastos com imobilizações. As dotações para
amortizações das imobilizações atingiram 5360 milhares de contos
em 1984, enquanto não ultrapassavam 635 milhares de contos em
1978.
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10. A análise da evolução da rendibilidade das instituições de crédito no período de 1978/84 é bem demonstrativa das consequências
da má gestão do setor bancário e dos efeitos dos acordos firmados
com o FMI baseados nas seguintes premissas:
– Restrições quantitativas dos créditos
– Aumento das reservas obrigatórias
– Agravamento das taxas de juro
– Desvalorização do escudo
Os valores conhecidos, relativos ao ano de 1985, permitem afirmar que as conclusões aqui retratadas revelam tendência para se
agravarem
A recente abertura do setor bancário à iniciativa privada, concretizada com a constituição de novos bancos e a fixação de agências
de bancos estrangeiros, contribuiu para enegrecer esta panorâmica,
tanto mais que têm sido concedidos ao setor privado regalias e privilégios inaceitáveis e perigosos, suscetíveis de fazer perigar a estabilidade da banca nacionalizada.
Carlos Gomes
(setembro de 1985)
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Anexo 7
SEXTO ANIVERSÁRIO DA NACIONALIZAÇÃO DA BANCA
1981-03-14 (almoço comemorativo na Estufa Fria).

Dr. Carlos Gomes, General Vasco Gonçalves, Almirante Rosa Coutinho

Coronel Pezarat Correia, Dr. Carlos Gomes, vários sindicalistas
188

BIBLIOGRAFIA
ANTÓNIO, Arminda Manuela da Conceição; MOTA, António José de
Sousa; CARVALHO, Adriano Manuel da Rocha; O Setor Empresarial
do Estado em Portugal e nos Países da C.E.E; Coedição da Imprensa
Nacional – Casa da Moeda e CEEPS – Centro de Estudos de Economia
Pública e Social, 1983
ANTUNES, Carlos; Séries Retrospetivas de Indicadores Monetários e Financeiros, 1960-1989; Edição Banco de Fomento e Exterior, 1990
BARATA, José Martins; Política Monetária da Teoria à Realidade; Editorial Caminho, 1979
BRANDÃO, José Augusto; Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial; Edição da Caixa Geral de Depósitos, 1983
CUNHAL, Álvaro; A Revolução Portuguesa; Edições Avante, 1976
CUNHAL, Álvaro; A Verdade e a Mentira na Revolução de abril; Edições
Avante, 1999
DIVERSOS AUTORES; A Via de Desenvolvimento para Vencer a Crise;
Edições Avante, 1985
DIVERSOS AUTORES; As Nacionalizações, Defesa e Dinamização; Edições Avante, 1973
DIVERSOS AUTORES; Contributos para a história do movimento operário e sindical; Edição CGTP-IN, 2011
GONÇALVES, Vasco; Discursos, conferências de imprensa, entrevistas;
Edição Augusto Paulo da Gama, 1976
KOCK, M. H. de; A Banca Central; Edição Banco de Portugal, 1982
MANDEL, Ernest, La Crise 1974-1982; Flamarion Paris, 1982
MARTINS, Maria Belmira; Sociedades e Grupos em Portugal; Editorial
Estampa, 1973
MARTINS, Maria Belmira; ROSA, José Chaves; O Grupo Estado; Edições Jornal Expresso, 1979
ROSA, Eugénio; PORTUGAL: Dois anos de Revolução na Economia;
Diabril Editora, 1976
ROSA, Eugénio; O Fracasso da Política de Direita; Edição Seara Nova,
1978
189

CARLOS GOMES

VIDEIRA, Jorge Galvão; MORAIS, Amador Mota de; FREITAS, José
Manuel Marques de; A Banca, o Crédito e outras formas de apoio ao
Investimento na Indústria; Moraes Editores, 1983

SIGLAS
BA – Banco de Angola
BBI – Banco Borges & Irmão
BFN – Banco de Fomento Nacional
BNU – Banco Nacional Ultramarino
BP – Banco de Portugal
CCBN – Comissão Coordenadora da Banca Nacionalizada
CCCT – Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do
Setor Bancário
CGD – Caixa Geral de Depósitos
CPPC – Comissão Permanente de Política de Crédito
CT – Comissão de Trabalhadores
DL – Decreto-Lei
MF – Ministério das Finanças
PME – Pequenas e médias empresas
SBN – Sindicato dos Bancários do Norte
SBSI – Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

190

Edições UNICEPE
1 Liberdade de Imprensa e Dignificação da Palavra Nuno Teixeira
Neves Ensaio
2 Um Nome para o Seu Filho e para a Sua Filha, Seguido de os Escritores
e os Nomes Arnaldo Saraiva – Caricaturas de Celso Hermínio Ensaio
3 Negativos Fernando Guerreiro Ensaio
4 Coisismos Paulo Varela Gomes Ensaio
5 Capital-Mueda Jorge Ribeiro Ficção
6 Alpondras Manuel Amaral Conto/Teatro
7 Camões, Grande Camões… (184 Poemas de Homenagem, de 111
Poetas Nacionais, – incluindo 4 dos Açores, 3 de Moçambique,
1 de Goa e 1 de São Tomé – e 73 Estrangeiros – 53 do Brasil –,
em 8 Línguas) Introdução, Coordenação e Notas de António Ruivo
Mouzinho – Ilustrações de António Menano e Roberto Merino Poesia
8 Uma História da Abelhinha e Outra do Cão Mico Manuel Amaral –
Ilustrações de António Cardoso Conto Infantil
9 Mar Inverso Milton Miranda Poesia
10 Gente, Terras, Dia a Dia Manuel Amaral Poesia
11 Risadinha Rosa Maria Valente Soares – Ilustrações de Lídia Duarte
Conto Infantil
12 Venite In Silentio Risoleta Pinto Pedro – Ilustrações da autora e
Jorge Pereira Ficção
13 Comunicação, Lógica e Retórica Forenses José Vigário Silva Direito
14 A Circulatura do Quadrado – Alguns dos Mais Belos Sonetos de
Poetas Cuja Mátria é a Língua Portuguesa Introdução, Coordenação
e Notas de António Ruivo Mouzinho Poesia
15 Pimpão e os Leões Domingos de Oliveira (poema e ilustrações)
Poesia/Conto Infantil
16 Poemas Imperfeitos Maria Virgínia Monteiro Poesia
17 Fábulas e Fantasias Veiga Luís – Ilustrações de Lídia Duarte Poesia
18 O Chão das Raízes Leonel Cosme Ficção
19 Devastações e Outros Fastos Domingos de Oliveira Poesia
20 Dizeres e Saberes Maria José Diniz – Ilustrações de Rita Inês Gomes
Conto
21 A Banca Nacionalizada – Nove meses a construir, nove anos a
destruir Carlos Gomes História Económica
22 O Antigo Café de S. Lázaro José Viale Moutinho Crónicas e entrevistas

