
Caixa Recapitalização
assegura a sua finalidade pública?

MS – Partilha dessa opinião?
Considera que a
recapitalização da Caixa
assegura a sua finalidade
pública?

A primeira questão a que
devemos responder é se a
CGD precisa, ou não, de ser
recapitalizada. Admitindo que
o seja (o que não está
demonstrado), precisamos de
saber qual é o montante de
capital adequado e quais os
critérios subjacentes a esse
cálculo.
A Administração cessante,
através do seu presidente
(José Matos) disse que a CGD
não precisava de ser
recapitalizada. Quando muito,
utilizando critérios mais
apertados, essa
recapitalização rondaria os
1.000M€ (milhões de euros).

Agora, com base nos mesmos
números e na mesma empresa
de auditoria, vêm-nos dizer
que, afinal, a CGD necessita
de 5 vezes mais capital. Não
de 1.000M€, mas de
5.160M€, sendo 2.700M€de
dinheiro público. 
MS – Admite, então, que esse
aumento de capital esteja a
ser forçado?
O aumento de capital de um
banco não pode ser
determinado, em rigor, sem
se avaliar o risco da carteira
e da probabilidade de
incumprimento associado
aos créditos em risco e
demais responsabilidades
contingentes. Isso exige o
conhecimento, em detalhe,
dos “dossiers” de crédito.
António Domingues disse
que, quando começou a
negociar com Bruxelas o
aumento de capital da Caixa
(em Abril de 2016), sendo
ainda Administrador do BPI,
não podia ter esse
conhecimento detalhado, sob
pena de se estar a violar o
sigilo bancário. A ser
verdade, temos um
administrador do BPI (de um
banco privado concorrente da
CGD) que é “indigitado” para
negociar a recapitalização da
Caixa, sem dispor de
informação para aferir as suas
necessidades de capital.
Não conhecendo
concretamente os créditos em
risco e as garantias
associadas, como poderia
determinar as necessidades de
capital? Por “analogia”? Por
“palpite”?
Apesar de não aferir essas
supostas necessidades de
capital, António Domingues
foi a Bruxelas e Frankfurt.
Sem essa informação, foi lá

A
recapitalização da
CGD está na
ordem do dia. A
autorização de
Bruxelas para a

recapitalização da CGD com
dinheiro público foi
apresentado por António
Costa como uma grande
vitória do governo, porque a
recapitalização acordada
com a Comissão Europeia e
o BCE garantia a
manutenção da Caixa como
banco público.
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fazer o quê? A menos que o
nível de imparidades e
provisões, não fosse
importante, não fosse o
ponto de partida, mas o de
chegada. Fosse apenas o
pretexto para “justificar” o
aumento de capital, prévia e
arbitrariamente decidido.

Como sindicalista, penso que
os meus colegas da Caixa se
devem dirigir à Comissão de
Trabalhadores e aos seus
Sindicatos – SBSI e STEC (1),
para que estas suas
organizações representativas
exijam ao Governo que
divulgue:
- os critérios usados para
predeterminar o montante
anunciado da recapitalização
- as condições e as 
contrapartidas associadas à
recapitalização da CGD,
pois só assim se pode saber se
a finalidade pública da Caixa
está garantida, ou se, pelo
contrário, está ameaçada.
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? 
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 – Como assim?
Em vez das necessidades de
capital decorrerem da
“normal” e “independente”
avaliação da auditora –
análise de risco e
probabilidade de
incumprimento associado –
poderão ter feito o inverso.
Primeiro, fixaram o
resultado pretendido
(injectar 2.700M€ de
dinheiro público) e, depois,
foram “apurar” o montante
de imparidades e de
provisões a registar,
susceptíveis de “acomodar”
ou servir de pretexto para o
aumento pretendido.
Veja-se o que diz o Expresso
de 19.NOV.2016. Vou citar:
“De modo a maximizar o
dinheiro que o Estado vai
colocar na Caixa, o actual
presidente, António
Domingues, já informou a
auditora (a Deloitte) que
quer ter uma política mais
conservadora em relação às
imparidades. Isto porque,
quanto maior for o nível de
imparidades e provisões
registadas, maior será o

montante de dinheiro
[público] disponibilizado.”.
MS – Mas, isso é fazer batota!
Nada que não tenham feito
antes. Essa foi exactamente a
mesma “trama” urdida no
BANIF. A redução em cerca
de 60% do valor dos activos
em risco (“haircut”), serviu
para “justificar” a “injecção”
dos 2.250M€ de dinheiro
público no BANIF, ou
melhor, no Santander.
MS – Nesse caso, considera
que o processo de
recapitalização da Caixa está
viciado?
Formo as minhas opiniões a
partir dos factos. Partamos,
então, dos factos.
Qual deve ser o objectivo
fundamental da
recapitalização? Assegurar a
finalidade pública da Caixa.
Para isso, os seus capitais
devem ser exclusivamente
públicos. Mas, esse requisito,
por si só, não garante a
finalidade pública da Caixa.
Têm de ser conhecidas as
contrapartidas associadas a
essa recapitalização. Se assim
não for, como podemos saber
se essa finalidade pública não
está a ser desvirtuada ou
ameaçada?
MS – Considera que é isso
que está em causa?
O que digo, é que, para o
saber, é indispensável
conhecer as condições
associadas a essa
recapitalização. 

António Domingues
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III MS – Fale-nos então dessa
questão, da composição e os
critérios de escolha dessa
Administração…
Essa questão é, porventura, a
mais importante de todas as
que envolvem a Caixa e
aquela que, deliberadamente
ou não, tem sido a mais
escamoteada. A composição e
os critérios para a nomeação
da Administração (desta ou
de qualquer outra) da Caixa é,
para mim, a questão
fundamental.
O governo de António Costa e
Mário Centeno decidiu
nomear, para a Administração
da Caixa, um conjunto de
gestores privados
representantes do capital
financeiro. O Governo nunca
revelou os critérios dessa
escolha. O Governo não
definiu, como lhe competia,
nem a missão pública da
Caixa, nem a estratégia que
preconiza para a realização
dessa missão, dando até a
ideia que quem define a
estratégia da Caixa é a
Administração nomeada e não
o Governo. 
Escolheu os Administradores
sem ter definido (prévia e
claramente) esses objectivos,
quando os devia escolher só
depois de estabelecidos os
objectivos, para então definir o
perfil que os seus gestores
deviam possuir.
MS – O Governo também
referiu a necessidade de ter
gestores “profissionais”?
Os gestores ditos
“profissionais” não dão
qualquer garantia de boa
gestão.
Eu e os meus colegas do ex-
BES (agora Novo Banco)
sabemos, infelizmente, o
significado das alegadas
competências que
Administrações
“profissionais” conferem à
gestão de um Banco. Também
conhecemos bem o valor da
palavra de banqueiros e
governadores do Banco de
Portugal. Até à véspera da
queda do BES, Faria de
Oliveira (o presidente da
Associação Portuguesa de

Bancos), Cavaco Silva,…
todos defendiam a
“idoneidade”, a “competência”
e a “reputação” de Ricardo
Salgado. Carlos Costa (o
presidente do Banco de
Portugal) deixou que Ricardo
Salgado permanecesse no
BES, até ao seu fim,
permitindo que, na última
quinzena da sua permanência
no Banco, “sacasse” mais
1.200M€, que terão ido
engrossar as somas
astronómicas colocadas em
“off-shores” por si
controlados!
Há muitos e bons gestores,
dotados de grande

Que eu saiba, nem o Governo,
nem o Ministério das Finanças
elaboraram um “caderno de
encargos” a definir a missão, a
estratégia, que operações são
autorizadas e proibidas
(especulativas), quais os
critérios de concessão de
crédito, quais os sectores e
perfil de empresas a financiar.
Nada disto foi feito, dando-se
total liberdade à
Administração privada para
gerir o Banco público.
A Caixa é formalmente um
Banco público (de capitais
exclusivamente públicos).
Mas, ao escolher como
administradores representantes

profissionalismo no sector
público. Os casos polémicos, o
crédito de favor e o
financiamento a amigos
ficaram-se a dever – não à
natureza pública da Caixa –
mas a actos e à gestão dolosa
de algumas administrações
“políticas” (ou administradores)
para beneficiar “Berardo’s”,
“Fino’s” e outros mais. 
Ora não se pode, como
pretendem, meter no mesmo
saco, nem confundir a gestão
fraudulenta e danosa de
Administrações da Caixa com a
natureza pública da gestão, nem
esta é a causa daquela. Como
disse um conhecido dirigente
do movimento operário,
nenhuma mãe confunde o seu
bebé com a água suja onde lhe
deu banho. A mãe deita fora a
água suja, mas não deita fora o
bebé… juntamente com a água
suja.
MS – O que se pode, afinal,
inferir sobre o impacto que as
condições da recapitalização
poderão ter na Caixa?

de Bancos privados e
concorrentes, o Governo está a
abrir caminho para que a
finalidade pública da Caixa
seja desfeiteada: está, como se
costuma dizer, a meter as
raposas dentro do galinheiro.
Caixa pública, exige capitais
públicos, missão e estratégia
públicas, gestores públicos
que defendam e estejam
inequivocamente ao serviço
do interesse público, exige a
defesa de todos os postos de
trabalho e a defesa do
estatuto dos seus
trabalhadores, que mantenha
e melhore a qualidade dos
serviços prestados à
população, o que é
incompatível com a redução
da sua rede de balcões.
A finalidade pública da Caixa
é incompatível com uma
gestão privada, com
representantes do capital
financeiro (nacional e
internacional) na sua
Administração, com gestores
que querem esconder os seus

António Costa com Faria de Oliveira

MS – Que ilações se podem
inferir?
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! 
MS – Afectar o défice
orçamental? Como assim?
Foi-nos dito que essa questão
tinha sido acautelada…
A ideia de que a
recapitalização da CGD não
afectaria o défice público
não é verdade.
Se o Governo não conseguir
colocar metade daqueles
1.000M€ da dívida altamente
subordinada (500M€) em
Fundos e Bancos privados, o
dinheiro público da
recapitalização (2.700M€)
será classificado, pela UE,
como “ajuda de Estado” e
passará a contar para o défice.
Isso explicará, porventura, o
anúncio do adiamento da
recapitalização para 2017. 
Além disso, entendo que a
composição e os critérios de
escolha da Administração para
a Caixa, sendo uma das
principais questões, está a ser
totalmente escamoteada.
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destruir os direitos laborais,
sindicais e sociais dos
bancários!
Estou em crer que o DL nº
39/2016 constitui uma séria
ameaça à finalidade pública da
Caixa, às regalias e direitos
dos seus trabalhadores e ao seu
estatuto.
Ao contrário do que muitos
fazem crer, a questão
fundamental não é exigir que
os Administradores
apresentem a sua declaração
de rendimentos e património,
mas exigir a revogação desse
DL e a exoneração de uma
Administração sem perfil para
gerir a “coisa” pública! 
MS – Enquanto sindicalista,
o que faria, se estivesse na
Caixa?
Juntaria os colegas, para nos
reunirmos com a Comissão de
Trabalhadores e com os nossos
Sindicatos (SBSI e STEC), e
mandatá-los para exigirem do
Governo e dos partidos que o
apoiam (PS, PCP, BE e
Verdes):
- a revogação imediata do DL
nº 39/2016;
- a exoneração imediata da
Administração nomeada;
- a garantia escrita do Governo
de que nenhum balcão seria
encerrado e de que todos os
postos de trabalho seriam
salvaguardados, bem como
todos os direitos e regalias dos
trabalhadores da CGD.

(1) STEC: Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas do grupo Caixa (Geral de
Depósitos).

(2) Administradores Executivos: oriundos
do BPI (ANTÓNIO DOMINGUES,
EMÍDIO PINHEIRO, TIAGO RAVARA
MARTINS), da Vodafone (PAULO
RODRIGUES DA SILVA), da anterior
Administração da PT (PEDRO LEITÃO);
Administradores Não Executivos: oriundos
da Gulbenkian (RUI VILAR), da Impresa
de Pinto Balsemão (PEDRO NORTON), do
Dresdner Bank (HERBERT WALTER, ex-
presidente executivo do banco alemão
Dresdner Bank e antigo administrador do
BPI, em representação da Allianz,
seguradora que controla aquele banco
alemão), do Santander Central Hispano
(ÁNGEL CORCOSTEGUI – antigo
Director Executivo do Santander Central
Hispano e fundador do “private equity”
Magnum Capital, onde a CGD detém
unidades de participação).

rendimentos e património, que
se consideram como uma casta
à parte, acima dos demais,
com direito a salários
milionários e a um estatuto de
excepção.
MS – Considera que esta
Administração deve
permanecer?
Não. A defesa da finalidade
pública da Caixa exige a
exoneração imediata desta
Administração e a revogação
do DL nº 39/2016. Este
Decreto-Lei foi feito,
deliberadamente, para excluir
os Administradores da Caixa
(estes e os futuros) do Estatuto
de Gestor Público e lhes
conferir um tratamento de
excepção. Ele deve ser
revogado.
Todos os partidos, que se
reclamam da defesa dos
trabalhadores, devem-se
pronunciar nesse sentido. Isto
é o que deve ser feito. Não
fazê-lo, é enfiar um “cavalo de
Tróia” dentro da Caixa!
MS – António Costa
justificou a aprovação desse
diploma legal, porque era
necessário pagar bem aos
gestores que nomeou, porque
a Caixa merecia uma gestão
competente…
Considero isso uma ofensa à
nossa inteligência.
Desde quando é que a

competência é determinada
pelo nível de salário auferido?
A ser assim, qual é o nível de
competência que deve ser
atribuído aos ministros e
gestores públicos, para não
falar de outros, que recebem 8
vezes menos que esses
banqueiros? 
Desde quando é que uma
gestão privada é sinónimo de
competência?
Quanto aos banqueiros, à sua
competência e às provas
dadas… essas são conhecidas
– levaram Bancos à falência
ou tiveram de pedir as ajudas
de Estado, como foi o caso do
BPI! 
Querem-nos fazer crer que,
entre os quadros superiores
qualificados da Caixa – que se
submeteriam, livre e
voluntariamente, ao Estatuto
de Gestor Público e aos níveis
remuneratórios compatíveis
com a função – não existe
quem poderia preencher e
desempenhar o cargo, tão bem,
ou melhor que os banqueiros
nomeados? Sinceramente, não
acredito.
MS – E quanto ao diploma
legal, propriamente dito?
Já vimos que, desde o
Governo (que aprovou o
diploma legal) até ao
Presidente da República que o
promulgou, todos tentam

eximir-se às suas
responsabilidades, empurrando
para o Tribunal Constitucional
(TC) uma decisão que, antes
de mais, é política e não
jurídico-constitucional.
Este diploma, feito à medida
dos destinatários (ad
hominem), criou um regime de
excepção para os beneficiar. 
A questão não é entre os
banqueiros e o TC. Este
diploma foi elaborado e
aprovado por este Governo.
A responsabilidade política é
do Governo.
A única atitude responsável e
correcta consiste em demitir
os banqueiros nomeados e
revogar o DL nº 39/2016 que
lhes atribuiu um regime de
excepção, em clara violação
do direito de igualdade de
tratamento devido a todos os
cidadãos.
Quanto a este diploma legal,
creio que o seu alcance vai
para além dos banqueiros
visados.
Ao libertar a Administração da
Caixa (a actual e as futuras) do
vínculo do Estatuto de Gestor
Público, não se estará a abrir a
porta e a permitir que os
gestores do Banco público
passem a ficar sujeitos ao
controlo da Comissão
Europeia e do BCE, àqueles
que afinal lhes deram o aval?
Por outro lado, para aplicar o
plano de reestruturação, a
Administração da Caixa
quer ter “as mãos livres”
para poder dizer aos
trabalhadores:
“A CGD tem de ser gerida
como qualquer outro Banco
privado. As leis e as regras
têm de ser essas, para todos. O
estatuto dos trabalhadores da
Caixa está a ser um obstáculo
à agilidade operacional do
Banco. Para bem do Banco e
da sua rentabilidade, esse
estatuto e esses privilégios têm
de acabar.”

MS – É uma premonição?
Não tenho esse dom. Baseio-
me apenas naquilo que tem
sido a estratégia usada pelos
banqueiros, desde sempre,
para despedir, para tentar

Um Banco de
Portugal e o seu
“governador” 
– os agentes do
BCE no nosso país. IV
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