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P 
assou já quase um ano desde que mani-
festei publicamente a minha preocupa-
ção sobre a inexistência de um banco 
vocacionado e focado na economia por-
tuguesa. Na altura falei de um banco de 
capitais portugueses. 

Fazia para mim sentido que existis-
se uma instituição financeira focada em 
Portugal, pertencente a empresários 
portugueses, que ajudasse a desenvol-
ver a economia portuguesa. 

Hoje estou convencido de que 
aquilo que verdadeiramente importa 
é a focalização no mercado português. 
Ainda que não deixe de ser muito rele-
vante para a estruturação da economia 
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nacional poder contar com empresá-
rios portugueses para que tenham ini-
ciativas em sectores fundamentais, é, 
contudo, mais importante no imedia-
to poder contar com uma instituição 
bancária focalizada no nosso mercado. 
E é fundamental que essa instituição 
possa assegurar o apoio às empresas 
portuguesas, permitindo que se estru-
turem para que possam crescer e com-
petir nos mercados em que se encon-
tram. 

Quando falávamos da necessidade 
da manutenção ou criação de um ban-
co de capitais portugueses, muitos fo-
ram os que disseram que já tínhamos 
um banco português - a Caixa Geral de 
Depósitos - e que seria esse o banco que 
apoiaria no futuro as empresas portu-
guesas. 

Independentemente de concordar 
com a relevância desta instituição, com 
a sua função estratégica e a sua impor-
tância na promoção do desenvolvimen-
to e crescimento para a economia, a ver-
dade é que o sector económico privado 
para cumprir verdadeiramente a sua 
missão não pode depender de uma em-
presa pública, sob pena de lhe retirar vi-
gor e autonomia. 

Não é possível assegurar ao merca-
do que a autonomia que hoje se advoga 
para a gestão do banco público se venha 
a concretizar no futuro, pelo que a solu-
ção agora escolhida seria a razão do fa-
lhanço da economia privada portugue-
sa, ou seja, das suas empresas. 

As empresas nacionais hoje encon-
tram-se numa situação financeira mui-
to dificil. Estão muito descapitalizadas 
e com dificuldade no acesso ao crédito. 
A avaliação de risco tornou-se excessi-
vamente prudente e os bancos têm di-
ficuldades em apoiar empresas que 
economicamente são viáveis, mas que 
atravessam dificuldades financeiras. 
Este ciclo pode levar ao seu desapare-
cimento. 

São estas empresas as responsáveis 
por muitos dos postos de trabalho cria-
dos nos últimos anos e as mesmas que 
durante o período mais duro da crise  

promoveram o aumento das exporta-
ções dos produtos portugueses, sendo 
responsáveis pela saída da situação em 
que Portugal se encontrava. 

Em Portugal, temos hoje alguns 
bancos com as características essenciais 
para apoiarem as nossas empresas. Ex-
cluindo o Novo Banco, que está neste 
momento num tempo de redefinição, 
temos pelo menos três instituições que 
devemos proteger, promover e ajudar 
para que possam vira ser nos próximos 
anos os bancos vocacionados para as 
empresas portuguesas. 

O Banco Millennium BCP, o Monte-
pio e o Banco Postal, cada um na sua di-
mensão e no seu ritmo, são as institui-
ções que temos para garantir o futuro 
dos nossas empresas. A estes, pode e 
deve juntar-se a Caixa Geral de Depósi-
tos que, com a sua vocação estratégica, a 
sua ligação aos decisores da estratégia 
política, deverá ajudar a promover com 
maior força as empresas que pertençam 
aos sectores em que o Estado mais quei-
ra apostar para fazer o caminho do nos-
so país. 

Todas as restantes instituições ban-
cárias serão importantes ao crescimen-
to da economia nacional e colaborarão 
para o fortalecimento das nossas em-
presas e instituições, mas não tenhamos 
qualquer dúvida de que nos momentos 
dificeis não poderão ajudar-nos da mes-
ma forma que os bancos acima referi-
dos, principalmente porque os merca-
dos onde estão sediados não lho permi-
tirão. 

É, por isso, muito importante dar 
hoje força àqueles que, amanhã, vão 
apoiar-nos nos momentos mais dificeis. 
É importante que o façam as empresas 
e os empresários e é importante que faça 
o Governo, tanto interna como externa-
mente. Desde logo assegurando que es-
tas instituições não sejam atrofiadas por 
juros fictícios que foram determinados 
em momentos de taxas de juros mais al-
tas e que não foram entretanto renego-
ciados, sem que se saiba o porquê desta 
injustiça que tanto prejudica a saúde fi-
nanceira do nosso mercado.  a 


