
A União Bancária,

ou A eliminAção dos
pequenos BAncos e
A concentrAção do
sistemA finAnceiro
Em apenas 10 dias, no final do ano passado, a União Europeia sentenciou a morte

o Banif e declarou o Novo Banco capitalizado.  Porquê?  Porque sim!

Banif

Do negócio ruinoso… 

No dia 20.DEZ.2015, o governo de António Costa e o Banco de Portugal (BP) anunciaram a “resolução”, ou seja, a falência
do Banif e a sua “venda” ao Santander por 150 Milhões de euros, tendo a sua “venda” sido precedida de uma injecção
de 2255 milhões de euros.

No seu comunicado, diz o BP que foram “as imposições das instituições europeias e a inviabilização da venda voluntária

do Banif que conduziram a esta alienação …” forçada, usando a “medida de resolução”.

Naquele seu comunicado, diz ainda o BP que “A operação envolve um apoio estimado de € 2.255 milhões que visam

cobrir contingências futuras… em resultado das opções acordadas entre as autoridades portuguesas, as instituições

europeias e o Banco Santander Totta…”.

Por último, o BP esclarece que “… o Banif sempre reportou rácios prudenciais acima dos limites legais”.

1ª constatação: Apesar do Banif sempre ter exibido rácios prudenciais acima dos limites estabelecidos pelas próprias
Instituições Europeias, estas mesmas Instituições, em aparente violação das suas próprias regras, impuseram a venda

do Banif e exigiram que esta fosse feita ao Santander.



2ª constatação: Na sequência da injecção de 1110 milhões de euros, feita em 2013, dos quais 700 milhões se destinaram
à compra de acções do banco, passando o Banif a ser um banco de capitais públicos, e o Estado – ao deter 99,2 % do
capital social do Banif – passou a ser o legítimo “dono”.

3ª constatação: o Estado, que se tornou seu proprietário usando €1100 milhões dos nossos impostos, renuncia à sua
propriedade (titularidade) e “entrega” de mão-beijada o Banif ao Santander, que “paga” 150 milhões para ficar com a sua
rede de balcões (163, em 30.JUN.2015), com a sua carteira de crédito de 9435 milhões de euros (balanço de 30.SET.2015)
financiada pelo Banif (e não pelo Santander), com um volume de depósitos de 6271 milhões de euros (comunicado de

20:DEZ.2015 do BP).

4ª constatação: Como se não bastasse este negócio ser (em si mesmo) ruinoso, o Estado – em vez de ficar com o que
era seu, adquirido com os nossos impostos – decide injectar, antes da “venda”, mais 2255 milhões de euros (agravando
o Défice e a Dívida Pública), para depois o “entregar recheado” ao Santander.

Isto é a inversão das regras de qualquer negócio comercial. Num negócio comercial, o comprador paga e o vendedor
recebe. Aqui é o contrário. O comprador (Santander), em vez de pagar, recebe … e o vendedor (Banif/Estado português),
em vez de receber, paga.

…à eliminação do Banif 

Com esta decisão leonina, o Banif foi arbitrariamente eliminado do sistema bancário.

Um pequeno banco, o Banif, foi expulso do sistema bancário, pela União Europeia, pela Direcção Geral da Concorrência
(DG-Comp) da Comissão Europeia, a mesma que deu luz verde para a concessão dos Estaleiros Navais de Viana do
Castelo à Martifer.

Mas, antes de ser eliminado, o seu património mais valioso foi entregue ao Santander. E, como se não bastasse, esse
património foi previamente “recheado” de um “bónus” adicional de 2255 milhões de euros, extorquido dos bolsos do povo
português, destinado a financiar e capitalizar o Santander, um dos maiores bancos da Zona euro.

Além de ser ruinoso comercialmente – o valor do Banif antes da injecção dos €2255 milhões, era substancialmente superior
a 150 milhões de euros – este negócio é financeiramente ruinoso.

Com efeito, o Estado aceita receber 15 vezes menos do que a última injecção de capital e 22,4 vezes menos (1100+2255
= 3355; 3355:150 = 22,4) do que o total aplicado (3355 milhões de euros) no Banif, para agora o entregar ao Santander??!!! 

São estas decisões que arruínam os orçamentos dos Estados e as suas finanças públicas!

Eis o que significa respeitar e acatar as “regras da União Europeia” e as consequências práticas dessa sujeição! 

O Plano de eliminação foi grosseiro e infame

No dia 13.DEZ.2015, um domingo, a TVI noticiava o fecho do Banif. As consequências não se fizeram esperar. Na semana
seguinte, a esperada corrida aos depósitos fez desaparecer 900 milhões de euros do Banif. A 17.DEZ.2015, as suas acções
afundavam-se ficando em 0,002 €.

O que não podiam fazer através dos rácios de capital, fizeram através da sangria dos depósitos.
A notícia foi dada pela TVI. A TVI é detida pela Prisa, cujo grupo tem como accionista de referência o Santander, o banco
a quem o Banif seria entregue.



Propósitos da União Europeia no sector financeiro

“Respeitar as regras da União Europeia” significou, neste caso, sacar os nossos impostos para capitalizar – através da
utilização de um “banco-veículo” (Banif) previamente capitalizado – um banco de outro país, que incorpora esse “veículo”.

Este caso, permite-nos perceber e ter uma noção clara do papel e da função da União Europeia e das suas “DG-Comp”,
no que ao sector financeiro diz respeito – eliminação dos pequenos bancos (através da espoliação do seu património e a
transferência coerciva do seu negócio para os grandes bancos), o fomento da concentração bancária nos grandes grupos
financeiros e o “resgate” dos bancos em falência iminente à custa da extorsão de impostos à população trabalhadora dos
diversos países.

Eis os propósitos da União Europeia e as consequências da sujeição de um Governo às suas regras – desviar para a
Banca, recursos que, por serem públicos, se destinam a satisfazer as carências e necessidades da população, mas que
lhe são sonegados, em virtude do Governo (de António Costa) os desviar para a Banca, em nome da defesa das “regras”
da União Europeia.

A aplicação das “regras” da União Europeia, como o “caso” Banif o demonstra, conduz qualquer Governo, que a elas se
submeta, a atingir gravemente os interesses do Povo.

O momento da decisão

Tendo em conta que o Banif cumpria os rácios da capital, como o próprio Supervisor (o BP) reconheceu, não havia
fundamento para a aplicação de uma medida de resolução, nem antes, nem depois de 31.DEZ.2015.

Tudo indica que, quer o BP, quer o governo de António Costa terão agido como meros agentes do BCE e de acordo com
as suas instruções.

Podendo essa decisão ter sido tomada em 2016, porque razão a tomaram antes, no final de 2015?

No Público de 31.DEZ.2015, Ricardo Cabral, afirmava:

“Afigura-se que uma explicação lógica seria a seguinte:

A partir de Janeiro de 2016, entra em funcionamento o mecanismo único de resolução bancária e o acordo entre o Conselho

Europeu e o Parlamento Europeu estabelece que os custos de resoluções bancárias, realizadas a partir de 1 de Janeiro de

2016, serão mutualizados em 40%( ), subindo essa percentagem até 100% ao fim de 8 anos.



A Alemanha e outros países sempre se opuseram a essa mutualização dos custos da resolução bancária – uma forma de

transferências fiscais entre países-membros –, mas esta foi a condição necessária para fazer aprovar a legislação do

Mecanismo Único de Resolução no Parlamento Europeu.

Face ao observado nas últimas semanas, parece que parte do compromisso informal de cavalheiros então assumido poderá

ter sido: o BCE comprometer-se-ia, antes de Janeiro de 2016, a limpar o “lixo tóxico” de forma a evitar, no caso português,

que 40% dos custos de uma eventual resolução – do Banif ou do Novo Banco – fossem mutualizados (i.e., assumidos

pelos contribuintes de outros países).

E, na dúvida, seja ou não seja necessária resolução no Novo Banco e no Banif, exista ou não o alegado “lixo tóxico”, o

BCE obriga o Banco de Portugal e o governo português a aplicar a resolução nesses dois bancos.”

Porquê o Santander?

A DG-Comp da Comissão Europeia, não deixou qualquer grau e liberdade às autoridades portuguesas para decidir a
quem vender. Determinou que a venda fosse feita ao Santander.

(1) Isto é, suportados pelos fundos de resolução de todos os países-membros do Mecanismo único de supervisão.

Porquê o Santander? Não temos certezas. Apenas indícios que poderão apontar para as causas dessa decisão.

O Santander é um dos maiores bancos europeus e o maior de Espanha.

De acordo com a Bloomberg, entre os 24 maiores bancos europeus, o Santander é o banco tem o menor rácio de capital
(CET1) – Colocar nota a explicar. O Santander, em JUN.2015, tinha um rácio de capital de 9,8% (CET1), enquanto que
o Deutsche Bank AG tinha um rácio de 11,4%, e para o UniCredit Spa e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA esse rácio
se situava em 10,4%.

As pressões do BCE para o Santander reforçar os capitais próprios têm-se mantido.

Os 7500 milhões de euros obtidos com a venda de acções do banco em JAN.2015 são, segundo os analistas
especializados, insuficientes para obter o rácio de capital de 11% (CET1), até o final de 2016, de acordo com as exigências
regulatórias.



As necessidades para o Santander reforçar os seus fundos próprios são obstaculizadas pelas imparidades a constituir
(provisões por risco de crédito) e por uma quebra de lucros nos seus dois maiores mercados. No mercado doméstico, as
baixíssimas taxas de juros, que atingiram um valor recorde na Zona do euro, estão a limitar o crescimento do Santander
e a colocar sob uma enorme pressão as margens financeiras. No mercado brasileiro, que representa 20% do lucro do
Santander, a economia está em recessão, pelo que, a diversificação geográfica, que ajudou bastante o negócio, deixou
de constituir um benefício para as contas do Santander.

Em apuros com os seus rácios de solvabilidade, o Santander viu a sua situação ser recentemente agravada por aquela que
poderá vir a ser a maior falência empresarial da história de Espanha – a ABENGOA – uma das maiores empresas mundiais
nas energias renováveis, onde o Santander (o 2º maior credor) tem 1550 milhões de euros de crédito em risco (2).

(2) A Banca espanhola tem, no seu conjunto, cerca de 4400 milhões de euros em risco

Admitimos que estas duas “bombas-relógio” possam ter estado na base da aplicação da medida de resolução em relação
ao Banif, utilizando-o como um “banco-veículo” previamente capitalizado, para salvar um grande banco (Santander). Tudo
isto, feito à custa dos impostos do povo português e da eliminação de um pequeno banco (Banif) do sistema financeiro.

novo Banco… e a sua expedita “capitalização” 

Não será de descartar que, por aquelas mesmas razões, o BCE, a Comissão Europeia, o BP e o governo de António Costa
tenham operado um aparente volte-face em relação ao expediente utilizado na súbita “capitalização” do Novo Banco.



No dia 14.NOV.2015, o BP, investido da sua autoridade de Supervisor bancário, declarava logo nas primeiras linhas do
comunicado, então emitido:

•“Novo Banco supera teste de esforço no cenário base. No cenário mais adverso, foi apurada insuficiência de fundos

próprios no montante de EUR 1398 milhões, em linha com as expectativas.”

Passado, pouco mais de um mês, a 29.DEZ.2015, o mesmo BP, dizia com a mesma “solenidade” que, em complemento
da “… medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, SA. (…) o BP determinou retransmitir para o BES a

responsabilidade pelas obrigações não subordinadas por este emitidas (…) correspondente a um valor e balanço de 1985

milhões de euros. (…) Desta medida resulta, em termos líquidos, um impacto positivo para o capital do Novo Banco de

cerca de 1985 milhões de euros.”

Através deste passe de mágica contabilística, o Novo Banco, que dantes estava com uma “insuficiência de fundos próprios

no montante de EUR 1398 milhões”, passa a estar capitalizado, ultrapassando largamente mesmo as alegadas
insuficiências encontradas dos testes de “stress”, aliás, de duvidosa credibilidade. 

A este propósito, ainda Ricardo Cabral dizia no Público de 3.DEZ.2015:

“Por exemplo, o teste de stress de 2011 da ESA, agência que veio dar a origem à EBA, classificou em Julho de 2011

o banco Dexia como um dos bancos europeus mais robustos, classificando igualmente como sólidos o banco Bankia

espanhol e a holding que detinha o Banco Espírito Santo (a Espírito Santo Financial Group).

Em Outubro de 2011, o Dexia teve de ser resgatado pelos governos da Bélgica, Luxemburgo e França, que se viram

obrigados a garantir até 90 mil milhões de euros de dívida desse banco, tendo o governo belga injectado 4 mil milhões

de euros na subsidiária belga do Grupo.

Em Maio de 2012, o banco Bankia teve de ser resgatado pelo governo espanhol com uma injecção de capital estimada

em mais de 20 mil milhões de euros. E todos sabemos o que aconteceu ao Banco Espírito Santo e à holding do grupo em

2014 e sabemos igualmente que os problemas dessas instituições já vinham do passado.”

Concluindo:

“É preocupante este contexto em que nos movimentamos. As autoridades europeias, neste caso o BCE e EBA, dizem ao

mesmo tempo uma coisa e o seu contrário o que, reconheça-se, não nos deve inspirar confiança e tem infelizmente

consequências graves na actividade económica e na vida das pessoas!”.

Bancos, depois de recuperados… entregues a privados!

A propósito desta delapidação dos dinheiros públicos para o resgate dos Bancos, o deputado do PS João Galamba, num
artigo (Diário Económico de 30.DEZ.2015) intitulado “não à privatização forçada da banca”, dizia:

“Depois de anos de distribuição de milhares de milhões de euros de dividendos aos accionistas privados, eis que o Estado

é transformado em accionista de último recurso. Apesar de todas as vicissitudes dos últimos anos, que envolveram perdas

de milhares de milhões de euros para o Estado, este processo ainda se encontra longe de estar resolvido. E 2016 promete

ser um ano determinante para a banca portuguesa.

(…) Se as regras europeias em matéria de ajuda de Estado determinam que o Estado tem obrigatoriamente de abrir mão

do banco que foi obrigado a resgatar, então, essas regras têm forçosamente de ser revistas. Não faz sentido considerar a

intervenção do Estado necessária em termos de estabilidade sistémica e, depois de assumidas todas as perdas pelos

contribuintes e pelo Estado, considerar também necessário que os bancos intervencionados sejam liquidados ou vendidos

a privados. O simples facto de isto decorrer das regras constitui um subsídio inaceitável a accionistas privados de

bancos, que ficariam a saber que o Estado não só tem de intervir, porque os custos de falência do sistema são



incomportáveis, como também tem de vender, seja a que preço for. Sabendo que os Estados só podem escolher entre a

falência de um banco e a sua privatização forçada, não há negócio de venda que possa ser rentável para o Estado: os

accionistas privados sabem que enfrentarão sempre saldos significativos na compra.

Não há nenhuma justificação para que estes processos decorram desta forma. Os Estados deviam ter a opção de ficar

com bancos nos quais detêm ou passam a deter a maioria do capital. Devia ter sido assim no Banif. Deve ser assim

no Novo Banco. E tem de ser assim na Caixa.”

É verdade que o Estado deve exercer a sua soberania, reavendo o Banif, e manter o Novo Banco e a CGD como bancos
públicos.

É verdade que estas regras são um absurdo. É verdade que é inaceitável subsidiar, com dinheiros públicos, os accionistas
privados dos bancos. É verdade que tudo isto decorre das regras europeias. Destas posições, João Galamba infere que
“essas regras têm forçosamente de ser revistas.”!

Só que essas regras, para as quais João Galamba preconiza a sua revisão, são a essência da União Europeia e das suas
Instituições. As regras “absurdas” estabelecidas e a legislação “inaceitável” produzida não resultam de um erro, mas de
uma vontade deliberada. Elas visam, no essencial, defender e preservar os interesses dos grandes grupos económicos e
do capital financeiro, fazendo pagar aos Povos europeus a crise do sistema capitalista, de que a crise bancária é a sua
expressão no sector financeiro.

A orientação definida pela DG-Comp assenta na privatização forçada das empresas públicas, na concentração empresarial
(no sector produtivo, veja-se o caso dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo), na concentração bancária e no resgate
dos grandes grupos financeiros, à custa dos Estados, ou até através da eliminação forçada de pequenos bancos.

A União Europeia já não se limita a deixar que a “selecção natural” das empresas e dos bancos decorra apenas das “leis”
da concorrência. A União Europeia e as suas Instituições (onde a DG-Comp desempenha um papel fundamental nesta
matéria) passaram a assumir, elas próprias, essa função – a função de eliminar do mercado, empresas e bancos,

usando a força coerciva de que elas se auto-investiram (a exclusividade da emissão de moeda e do financiamento
dos Estados da Zona euro), para eliminar ou amputar sectores produtivos da sua capacidade produtiva (como foi o
caso da frota pesqueira), para ameaçar ou chantagear os Povos desses Países de lhes cortarem o financiamento, caso
não acatem as suas “instruções”, “directivas” e “regras”, como aconteceu com a Grécia.

Pretender mudar as regras, mantendo a União Europeia, é como se pedissem a um predador para deixar de caçar as suas
presas e passar a defendê-las. É de todo inverosímil.

A União Europeia não é “reformável”, nem “democratizável”!

União Europeia, desmantelamento das economias e destruição
das soberanias

A União Europeia, é uma excrescência institucional, enxertada como super-estrutura de âmbito supra nacional, sem
qualquer legitimidade democrática, constituída para subjugar, aos interesses do capital financeiro, a vida colectiva dos
Povos e sonegar-lhes a sua soberania.

Para a defesa destes interesses, as instituições (?) a União Europeia não têm qualquer espécie de escrúpulos. Socorrem-
se de todo o tipo de expedientes e recursos, alteram a seu bel-prazer as suas próprias regras, ou aplicam-nas
discricionariamente, como vimos no caso do Banif e do BES/Novo Banco. Trata-se da mais pura chantagem e
manipulação.

Nos últimos 7 anos, temos vindo a assistir à crise do sistema bancário em Portugal e à derrocada de vários dos seus
bancos. Primeiro foi o BPN, depois o BPP, a seguir foi o BES e agora o Banif.



As causas apontadas ao colapso dos bancos são conhecidas – “comportamentos” dos banqueiros (fraude, burla,
branqueamento de capitais, falsificação de documentos, destruição de provas,…), responsabilidade da Supervisão e
utilização dos bancos, pelos accionistas, em benefício próprio, financiando dolosamente empresas por si controladas.

A indignação e a exigência da punição dos responsáveis e seus coniventes pelos crimes cometidos é inteiramente
justificada. 

Mas, não se pode confundir os banqueiros com os bancos que eles assaltaram. Se os banqueiros devem ser punidos, os
bancos devem estar a salvo dos banqueiros.

Atente-se que perder o controlo do sector financeiro, ou mantê-lo na dependência do BCE e das regras da União Europeia,
significa sujeitar o País à chantagem dos mercados, aumentar a vulnerabilidade da nossa economia e sujeitar o seu
financiamento à conveniência dos interesses privados do capital financeiro. 

Por isso, deve-se ter cuidado. Aquela legítima indignação não pode servir de manobra de diversão para desviar a nossa
atenção sobre algo, extremamente grave, que se está a passar debaixo dos nossos olhos – o desmantelamento do

sistema bancário português!

Veja-se o caso do Banif. Apesar do Governo ter confessado que a solução que preconizava e a que melhor defendia os
interesses do Estado e do País era a integração, na CGD, do Banif, a União Europeia determinou a sua morte.

Pedro Adão e Silva, no Expresso de 31.DEZ.2015, vaticinava:

“Não nos deixemos, contudo, iludir. O que se passou nos últimos anos está a traduzir-se numa mudança radical do

panorama bancário português, e o que é sugerido é que os bancos portugueses são pequenos de mais para existirem.

Com a Europa a promover activamente a concentração [através da União Bancária], podemos bem estar a assistir a um

movimento que colocará fim a um sistema financeiro de base nacional, com músculo suficiente para garantir a

nossa soberania económica (logo política).”

Esta questão não pode ser escamoteada! Há que escolher!

Se a União Europeia repudia e impede as soluções dos problemas, deve-se acatar e venerar aqueles que

inviabilizam as soluções e nos estão a destruir, ou unirmo-nos – de norte a sul do País – para dizer que quem

manda aqui somos nós; que não aceitamos as “suas regras”?

Os Partidos que se reclamam da defesa do Povo têm que escolher!

Devem continuar a agarrar-se a uma pretensa “União”, que nos está a afundar, a nós, e aos restantes povos

europeus, ou libertarem-se e romperem com ela para nos podermos salvar, enquanto Povo e restaurarmos a nossa

soberania?

nem um cêntimo deve sair dos cofres do Estado para financiar a Banca privada!

Os bancos devem estar ao serviço da economia e não servir para especular contra ela.

O dinheiro é um bem público! a Banca tem de ficar sob controlo e domínio públicos!

O Estado português tem de recuperar a sua soberania monetária, emitindo a sua própria moeda!

Esta é a única forma de assegurar o financiamento da economia, de preservar um sistema financeiro de base

nacional e de defender os postos de trabalho na Banca.

Se a resolução dos nossos problemas é incompatível com a União Europeia, há que romper com a União Europeia,

e não venerá-la.



a Europa vê-se mergulhada na maior crise financeira desde a grande depressão de 1929.

as economias da Zona euro estão a ser fustigadas pela mais grave recessão económica desde a 2ª Guerra mundial. 

Os Povos da Europa estão a ser vítimas da maior calamidade social das últimas décadas.

Enquanto expressão e consequência da crise do sistema capitalista, em decomposição, os problemas com que

se defrontam os povos europeus só poderão ser duradouramente resolvidos no quadro de uma União livre e

soberana dos Povos europeus, sem explorados nem exploradores. 

NOTA: No debate para as Presidenciais — colocada a questão sobre se viabilizariam, ou não, o Orçamento rectificativo que autorizou a operação ruinosa

para o Estado, de financiamento do Banif/Santander — todos os candidatos, incluindo Marisa Matias (apoiada pelo BE), Edgar Silva (apiado pelo PCP),

disseram que, em última instância, promulgariam o referido Orçamento!!!


