
 

Suplemento ao “Militante Socialista” nº 125 
 

Sobre a recapitalização da CGD 

António Domingues, nomeado Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de 

Depósitos pelo governo de António Costa, acaba de demitir-se. O pretexto foi a exigência da 

entrega ao TC da sua Declaração de Rendimentos e Património que ele não quereria entregar… 

mas que, afinal, entregou hoje mesmo depois da demissão! 

Trata-se de uma história muito mal contada, de que apenas é conhecida a ponta do iceberg, 

cujos contornos e razões “escondidas” este Suplemento ao MS começou a aprofundar, através 

de uma entrevista com um bancário do ex-BES (Novo Banco), Henrique Gomes da Costa (HGC), 

recentemente aposentado. Nela é dito, nomeadamente: 

MS – Isto leva-nos à questão da composição pública (2.700M€) e privada (1.000M€) 

do financiamento da Caixa. Algumas das contrapartidas aceites e acordadas entre o 

governo de António Costa, a Comissão Europeia e o BCE, são do domínio público. 

Permitem essas condições que o Estado português continue a controlar a gestão da 

CGD e garantir a sua finalidade pública? Ou será que deixa de ter o controlo da 

gestão da Caixa, permitindo que a sua finalidade pública seja esvaziada, ainda que 

com capitais públicos?  

HGC – Cingindo-me ao que é do conhecimento público, para obter “luz verde” de 

Bruxelas e do BCE, as condições aceites pelo governo de António Costa foram as 

seguintes: 

O Plano de “reestruturação” consiste na entrega compulsiva de parte da quota de 

mercado da Caixa aos bancos concorrentes privados, que se traduz: 

- em Portugal, no fecho de 300 balcões e na redução de 2.500 postos de trabalho; 

- em Espanha, no abandono do mercado espanhol, determinando o encerramento das 

110 agências e o despedimento dos actuais 521 trabalhadores. 

Por outro lado, o Plano de “recapitalização” consiste na entrada de uma 

Administração privada para gerir um banco público e propiciar uma “renda” 

garantida a Bancos e Fundos privados, em claro prejuízo do interesse público. As 

condições foram as seguintes: 

- a entrada de  2.700 M€ de capitais públicos; 

- a emissão de 1.000 M€ de “instrumentos de dívida com elevado grau de 

subordinação” (títulos de dívida da CGD, destinada a Fundos e Bancos privados, a 

quem o accionista da Caixa (Estado) garantirá uma taxa de juro anual de pelo menos 

8%, durante 10 anos, numa altura em que as taxas dos mercados estão próximas de 

zero, ou até negativas; 

- a nomeação para a Administração da Caixa, de gestores privados – previamente 

aprovados pela Comissão Europeia e pelo BCE – maioritariamente oriundos do BPI, 

mas também da Vodafone, da anterior Administração da PT, do Dresdner Bank, do 

Santander Central Hispano (2)… levando o economista da CGTP e ex-deputado do 

PCP, Eugénio Rosa, a dizer que o BPI tinha feito uma “OPA” (Oferta Pública de 

Aquisição) à Administração da Caixa! 

 



MS – Que ilações se podem inferir? 

HGC – Desde logo, o facto da recapitalização da Caixa estar ligada a uma operação 

destinada a propiciar aos Bancos e Fundos privados, ao grande capital financeiro, uma 

“renda” anual mínima de 8%, garantida pelo accionista Estado, sendo essa “renda” paga 

à custa dos proveitos gerados pela CGD e subtraídos aos dividendos que deveriam 

reverter a favor do Estado. Ou seja, está-se a “sangrar” a CGD e a usá-la como “vaca 

leiteira”, perdoem-me o termo, do grande capital financeiro. 

Depois, temos a redução de 2.500 postos de trabalho e o encerramento de 300 balcões, 

ou seja, a redução forçada da actividade do banco público, em prejuízo dos 

trabalhadores e dos clientes da Caixa e em benefício dos bancos privados 

concorrentes que ficarem com os depósitos e o crédito dos clientes desses balcões que 

foram forçados a deixar a Caixa. 

Depois, existe ainda a possibilidade da recapitalização pode vir a afectar o défice 

orçamental! 

 

 


