
Defesa incondicional de todos os postos de trabalho das empresas do Grupo 

Espírito Santo (GES), ou a ele ligadas, e do Banco Espírito Santo (BES) 

Acesso das organizações dos trabalhadores aos processos de contabilidade 

dos negócios em causa 

Os prejuízos criados pelos capitalistas do BES devem ser pagos pelas suas 

fortunas e não pelo povo 

O Grupo Espírito Santo (GES) – reconstruído em 25 anos, a partir da sua reprivatização, com o 

dinheiro que recebeu da indemnização por ter sido nacionalizado – ganhou um poder económico, 

político e financeiro que lhe permitiu exercer uma enorme influência nos governos e no país.  

O Banco Espírito Santo (BES) e os grupos de empresas a ele ligadas – a operar em vários países 

do continente europeu, no Brasil, nos Estados Unidos da América e em Angola – está, há várias 

semanas, no centro das notícias e dos comentários económicos e políticos dos órgãos de 

Comunicação social ao serviço da classe dominante. 

Mas são notícias incompletas, aparecendo aos olhos de toda a sociedade como meias verdades, 

acompanhadas de declarações do Governo e do Banco de Portugal tentando explicar que tudo 

está sob controlo, ao mesmo tempo que responsáveis de partidos políticos da oposição e alguns 

economistas afirmam ser uma tentativa de esconder a realidade que poderá ser gravíssima. 

Ao mesmo tempo, há analistas que concluem que a falência deste Grupo tem um efeito sistémico, 

porque arrasta centenas de empresas com milhares de trabalhadores. A Revista do semanário 

Expresso, de 19 /7/2014, cita Alexandre Soares dos Santos, dono do Grupo Jerónimo Martins, 

que antevê o efeito desta falência como “brutal, brutal, brutal…”. 

Também têm sido públicas: 

- As informações de como o Grupo Espírito Santo está ligado aos negócios das parcerias público-

privadas e às privatizações impostas pelo Memorando da Troika, no quadro de uma 

promiscuidade com os sucessivos governos. 

- O BES contraiu empréstimos de vários milhares de milhões de euros a outras empresas do 

sector bancário que não conseguiu pagar nos prazos que estavam estabelecidos., tal como 

existem clientes do banco a queixar-se que o seu dinheiro foi usado em operações financeiras 

sem a sua autorização.  

- Tanto os antigos como os novos gestores do BES são partidários da defesa da política ditada 

pelas instituições da União Europeia e pelo FMI – a política que impôs a alienação dos sectores 

estratégicos de Portugal, que lhe tirou a soberania monetária, que pôs o Estado português nas 

mãos dos grandes grupos financeiros nacionais e internacionais, e da Troika, que nos aspiram 

toda a riqueza, para pagar juros de uma dívida cada vez maior, enquanto as funções sociais do 

Estado são alvo de uma ofensiva demolidora. 

 

É um lugar-comum desconfiar-se da forma como o Banco de Portugal – subordinado ao Banco 

Central Europeu – “controla” a prática dos bancos, tal como aconteceu com as fraudes do BPN, 

feitas também na aparente ignorância do Banco de Portugal. Tal como é um lugar-comum o povo 

dizer que os responsáveis das maiores fraudes podem sempre escapar à Justiça. 

É o novo presidente do BES, Vítor Bento, um dos paladinos da campanha para que o povo pague 

esta dívida e os seus juros, afirmando que o povo “viveu durante anos acima das suas 

possibilidades”. 



Perante isto, a Comissão sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Financeiro 

(SINTAF/CGTP-IN) no Grupo Espírito Santo, em comunicado de 8 de Julho, afirma que “o 

Governador do Banco de Portugal (…) não pode continuar a invocar questões processuais para 

não dizer publicamente o que se passa” e sublinha que “os problemas não foram criados pelos 

trabalhadores e por isso não podem ser eles a pagar a sua resolução”, alertando, ainda, para a 

“salvaguarda dos postos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores”.  

O Movimento Democrático para a Convergência do Trabalho (MDCT), expressando a sua 

solidariedade incondicional com os trabalhadores deste sector ameaçados de despedimento, 

afirma: 

Para salvar os seus postos de trabalho e defender os interesses do país, as organizações dos 

trabalhadores só podem confiar nos próprios trabalhadores deste sector de actividade. É com 

eles que as organizações dos trabalhadores têm o direito de exigir o acesso aos processos de 

contabilidade de todos os negócios do GES. 

Agir desta maneira será impedir que o BES se desmantele, no meio de buracos sem fundo como 

aconteceu no Banco Português de Negócios (BPN) - no qual os sucessivos governos injectaram 

muitas centenas de milhões de euros, nacionalizando os prejuízos e deixando intocável a parte sã 

do banco. 

A defesa dos trabalhadores das empresas do GES coincide com a defesa dos trabalhadores de 

todos os outros ramos de actividade, pública ou privada, com a defesa dos interesses das 

populações, bem como das pequenas e médias empresas que trabalham com este banco. 

Ela coloca as Direcções sindicais – e em particular as das Centrais sindicais – perante o desafio 

de encontrarem os meios de se articularem, ajudando a unir os trabalhadores, sector por sector, 

no quadro da democracia, para responsavelmente imporem a derrota destas políticas económicas 

e financeiras, abrindo o caminho ao processo de reconstrução da economia do nosso país, o que 

exige a nacionalização da Banca. 

Lisboa, 21 de Julho de 2014 

A Comissão Coordenadora do MDCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento Democrático para a Convergência do Trabalho (MDCT) 

e-mail: boletim.coordenacao@gmail.com 

facebook: Movimento pela Retirada do Memorando Da Troika - MRMT 

Os desenvolvimentos que se verificaram após a saída deste comunicado, entre os quais a colocação de Ricardo Salgado 

com residência fixa, e o anúncio de um buraco de mais 3,6 mil milhões de euros no banco BES, só confirmam a 

necessidade dos trabalhadores fiscalizarem – sob orientação das suas organizações – todo o processo de contabilidade 

do BES e de todas as suas ramificações, no quadro da gestão do sector financeiro. Uma gestão sem moral nem ética, que 

visa impor – com o apoio do poder político nacional e internacional – terríveis sacrifícios a todos os sectores da 

população trabalhadora portuguesa. E isto quando Ricardo Salgado não foi penalizado, depois de se saber, por 

exemplo, que omitiu ao Fisco um presente de 15 milhões de euros, com a desculpa de esquecimento. 

A situação provocada pela actividade destruidora do capital financeiro só poderá ser alterada pela mobilização unida 

dos trabalhadores com as suas organizações. 

É ajudar o movimento dos trabalhadores a levantar os obstáculos políticos que impediram até agora a concretização 

deste objectivo que foi constituído o Movimento Democrático para a Convergência do Trabalho (MDCT), dando 

continuidade ao Movimento pela Retirada do Memorando da Troika (MRMT). 

 

 

 


