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Jacinto Nunes 

• 14.ª administração: 1 de Junho de 1976 a 6 de Julho de 1980
Feita a 19 de Novembro de 2009.

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?
Quando cheguei à Caixa em 1976, estávamos ainda num período 

muito conturbado. Num pequeno discurso, que intitulei O Caminho 
do Futuro, defini as linhas do que pretendia fazer. O meu primeiro 
objectivo de acção era desenvolver a Caixa, dar-lhe uma maior 
agilização. Quando trabalhei no Ministério das Finanças, entre 
1955 e 1959, percebi que a Caixa era uma instituição muito forte 
mas pouco flexível, e pouco se desenvolvera desde então. Mas 
havia um condicionalismo muito grande, que era o facto de as 
questões de pessoal ainda estarem, em 1976, muito efervescentes. 
Cheguei a ter à porta do meu gabinete mais de 200 funcionários 
com reclamações salariais, entre outras. Em todo esse primeiro ano, 
as acções da administração estavam condicionadas pela premência 
das reivindicações dos trabalhadores. Eu ouvia – não acedia a tudo 
o que queriam, como é evidente – mas ouvia. 
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Sentiu que os estatutos de 1969 eram bons, que estavam bem?
Os estatutos precisavam de alterações mas não eram inibidores, 

ou seja, a margem que ainda havia para se fazer alguma coisa era 
ampla. 

Nessa altura a actividade da Caixa no Brasil estava muito 
vocacionada para os imigrantes e manteve-se assim, apesar da 
sua viagem para abrir uma agência em São Paulo, para além 
da do Rio de Janeiro.

A agência do Rio de Janeiro manteve-se com os homens que 
já lá estavam. O director da Agência Financial era um homem 
muito bem visto e mandámos para lá o José Manuel Pereira para o 
ajudar a dinamizar o mercado. Fazíamos operações com o comércio 
português, com os portugueses, e mesmo com brasileiros. 

Qual deve ser o papel da Caixa no sistema financeiro português?
O papel da Caixa na altura em que fui presidente era o de fazer o 

mais que fosse possível, já que não havia banca privada. Os bancos 
estavam todos nacionalizados, portanto o papel da Caixa com a 
banca nacionalizada era um, e o papel da Caixa com uma banca 
privada, dinâmica e activa, como é hoje, é outro. O posicionamento 
daquela altura, digamos, foi circunstancial, datada, caracterizada 
por uma situação da banca inteiramente nacionalizada (exceptu-
ando os estrangeiros que tinham pouca importância: o brasileiro, 
o francês e o inglês). Com a banca de hoje, há gente que defende 
que a Caixa deve ser privatizada. Sou contra e fiquei muito satis-
feito quando aqui há três anos, o Dr. Ricardo Espírito Santo veio 
defender que a Caixa devia permanecer no Estado. Penso que sim. 

Houve um tempo em que estive ligado ao keynesianismo, está-
vamos todos, era como dizia o Nixon: «somos todos keynesianos». 
Mas nunca fui um keynesiano fanático – sou um admirador de 
Keynes. A minha dissertação de doutoramento chama-se O Rendi-
mento Nacional e Equilíbrio Orçamental que é a demonstração de 

Pedro Lains
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que pode haver expansão com equilíbrio orçamental. Depois, na 
dissertação para professor extraordinário, Política Orçamental e 
Desenvolvimento, faço já uma generalização do Keynes não só para 
a política do deficit spending mas para a possibilidade da política 
orçamental ser supervitária, ou equilibrada. Fui um keynesiano 
conservador. Mas há momentos onde a intervenção do Estado pode 
ser necessária. Se não fosse a intervenção do Estado, na situação 
da actual de crise, estaria tudo muito pior – mas é uma condição 
necessária, embora não suficiente. Penso que a Caixa pode ser um 
instrumento em situações complicadas para o Estado proteger a 
iniciativa privada. Acho que o Estado deve ter certos instrumentos 
para, em certas ocasiões e conjunturas, actuar.

Podemos ter a percepção, através das respostas que tivemos 
nestas entrevistas, que não há uma intervenção directa dos 
governos junto da Administração. Não havia?

Não havia.

É recorrente essa perspectiva. Todavia há também esta pers-
pectiva de que em momentos de crise a Caixa pode ajudar em 
situações difíceis…

Há duas coisas a distinguir. Como disse, nunca, em quatro anos 
e tal que lá estive, tive um governo que me desse uma instrução 
«apoie isto, apoie aquilo» ou «faça isto, não faça aquilo». Não 
houve nenhum ministro das Finanças que me chamasse, ou que 
me falasse, ou me escrevesse, a dizer isso. Não sei como as coisas 
se passam hoje. 

Nos governos de Cavaco Silva não se sentia tanto a inter-
venção?

Não acompanhei muito bem a posição do Governo em relação 
à Caixa ou da Caixa em relação ao Governo quando estive no 
Banco de Portugal, de 1980 a 1985. E depois de 1985 retirei-me 
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e não acompanhei muito. Mas tinha a noção de que o Governo 
não intervinha muito na Caixa. É uma coisa relativamente recente. 
O engenheiro Sócrates tornou o Governo mais interventivo nestas 
questões. Se for para bem, até nem acho mal.

É necessário manter a Caixa nas mãos do Estado para que, 
caso haja problemas, o Estado possa usar a Caixa para os 
resolver?

Penso que a política que me parece a correcta é, efectivamente, 
a do Estado não intervir na Caixa mas acho que isso não impede 
que, num momento de crise, o Estado não faça uma intervenção. 
Repare: o facto do Estado ter o poder de utilizar a Caixa para uma 
determinada acção, não significa que ele a utilize e seja uma polí-
tica corrente. É uma política de excepção. É uma arma que se tem 
para corrigir uma situação anómala que se gera. E o Estado, entre 
os instrumentos que pode utilizar para resolver essa situação, tem 
uma instituição financeira sólida que pode apoiar efectivamente 
essas situações.

Todavia, no caso que o senhor professor referiu, pode haver 
o caso de um Governo que utilize a Caixa noutras situações...

Isso seria uma coisa excepcional que poderia eventualmente vir 
a ocorrer, mas sempre circunstancial e o equilíbrio restabelecer-se- 
-ia de novo. E o facto de o Estado ter a Caixa é importante.

Pode-se falar de ciclos onde houve uma maior intervenção 
estatal nestes últimos 20 anos?

Se um ministro me desse instruções na Caixa, só me dava uma 
vez. E no Banco de Portugal, os meus problemas não foram dessa 
natureza (como digo nas Memórias). Porque eu não aceito tal coisa. 
Quando penso que tenho razão, não aceito que me imponham 
coisas que vão contra a minha razão e reajo. As questões foram 
de divergência de opinião.
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Quantos ministros o senhor professor conheceu na Caixa?
Ora em 1976 foi o Salgado Zenha... Era um homem que tinha 

aquela ironia, aquele sarcasmo mas muito inteligente. Depois foi 
o Medina Carreira, o Vítor Constâncio e o Silva Lopes. Eram 
homens com quem eu tinha um relacionamento pessoal muito bom. 
Depois, a mim, sucedeu o Sousa Franco quando foi ministro das 
Finanças, com a Maria de Lourdes Pintassilgo. Em 1981 houve 
alguns desentendimentos com o ministro Morais Leitão, mas nada 
de grave. 

E o Dr. Salgado Zenha seguia de perto as questões financeiras 
do país?

Talvez não tanto. Mas naquela altura tinha o apoio do Banco de 
Portu l, do professor Silva Lopes, onde se acompanhava também 
as questões das finanças públicas.
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Alberto Alves De Oliveira Pinto

• 15.ª administração: de 1 de Junho de 1976 a 6 de Julho de 
1980

Feita em Dezembro de 2009.

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?
Naturalmente, nos primeiros dois, três meses, ou cem dias, se 

quiser, preocupámo-nos – falo também do vice-presidente, Dr. Pires 
Lourenço, que iniciou funções ao mesmo tempo – em aprofundar 
o nosso conhecimento sobre a orgânica interna e o funcionamento 
dos serviços da Caixa. Pudemos assimilar mais rapidamente esse 
conhecimento porque fizemos, praticamente, toda a nossa carreira 
profissional no sector bancário e contámos com a experiência e 
colaboração dos colegas que transitaram do Conselho de Adminis-
tração anterior. Porém, eu não estive na Caixa apenas cem dias, 
mas sim nove anos (Julho de 1980 a Agosto de 1989). Por isso, 
não me sentiria bem comigo próprio se, tendo sido durante esse 
tempo o principal responsável pelos destinos da instituição, não 
deixasse uma referência, ainda que sintética, às principais linhas 
de actuação desenvolvidas no decurso do meu mandato e aos 
aspectos mais salientes que, em consequência, caracterizaram a 
evolução da CGD durante esse período. Ultrapassada a curta fase 
de contacto com as estruturas da Caixa, sentimo-nos então desde 
logo preparados para eleger quatro grandes vertentes de actuação 
prioritária. Na vertente recursos humanos, tínhamos reuniões por 
temas, em vários regulamentos, das disposições aplicáveis em 
matéria de pessoal, aproveitando para introduzir, desde logo, alguns 
ajustamentos; adopção de políticas de valorização dos recursos 
humanos; controlo do absentismo e do trabalho extraordinário; 
controlo quantitativo do quadro de pessoal; melhoria dos métodos, 
condições e relações de trabalho; acompanhamento e controlo 
do nível de produtividade (valor acrescentado bruto/efectivo 
médio), o qual registou, no período em referência, um aumento de  
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regras comunitárias. Também, pela maior flexibilidade com que 
as operações poderão ser realizadas, designadamente em matéria 
de garantias, embora aqui, sem cair em fundamentalismos exage-
rados, penso que os estatutos deveriam conter, pelo menos, um 
quadro de referência, já que está em causa a cobertura do risco 
das operações. Mas, o aspecto principal em que os estatutos me 
parecem pecar por insuficiência – trata-se, obviamente, da minha 
opinião pessoal, sem desprimor por opiniões diferentes –, reside 
no artigo que se refere ao objecto social, demasiado lato e vago, 
ao dizer que a « sociedade tem por objecto o exercício da activi-
dade bancária nos mais amplos termos permitidos por lei». Acho 
que esta cláusula deveria, pelo menos, ter assumido a redacção do  
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 287/93 que aprovou os esta-
tutos, para evitar interpretações contraditórias, ainda que, segundo 
penso, essa redacção deva ser aperfeiçoada. É certo que o assunto 
passou a revestir-se de maior complexidade quando, já poste-
riormente à aprovação daqueles estatutos, se integrou na própria 
Caixa um banco de natureza comercial, o BNU. A partir daí, a 
CGD transformou-se, inevitavelmente, numa instituição financeira 
híbrida, em relação à qual não é simples circunscrever o objecto 
social. De qualquer modo, do meu ponto de vista, trata-se de uma 
lacuna dos estatutos da Caixa que urge preencher para que, de 
uma vez por todas, se conheça com clareza o quadro operacional 
desta importante instituição financeira do Estado e se evitem, de 
vez, os mal-entendidos que por vezes se levantam acerca do que 
a Caixa pode ou não pode fazer. A não ser assim, haverá sempre 
quem diga que os estatutos da CGD se podem considerar bons ou 
maus conforme o uso que deles se fizer. 

Deveria a Caixa ser privatizada?
Absolutamente não, em minha opinião. A tradicional importância 

da Caixa no nosso sistema financeiro, a confiança e segurança que 
inspira aos aforradores portugueses, o seu quadro operacional que 
deve privilegiar os financiamentos com mais forte incidência no 
desenvolvimento económico e social exigem um quadro accionista 
estável que ficará mais garantido nas mãos do Estado.

Pedro Lains
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Emílio Rui Vilar 

• 17.ª administração: 26 de Outubro de 1989 a 1 de Novembro 
de 1993
• 18.ª administração: de 2 de Novembro de 1993 a 9 de Janeiro 
de 1996

Feita a 16 de Novembro de 2009.

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?

Cheguei à Caixa três anos e 10 meses depois de Portugal 
ter entrado nas Comunidades Europeias e a minha preocupação 
dominante era preparar a instituição para responder ao desafio do 
mercado interno de 1992. No entanto, nos primeiros dias tive que 
atacar três problemas. Um era a situação de tesouraria porque a 
Caixa, embora fosse o maior recipiente de depósitos do sistema, 
tinha feito excessivos investimentos em títulos de tesouro e estava 
numa situação devedora no mercado monetário inter-bancário, o 
que era uma situação ilógica para uma instituição que, no mercado 
monetário, devia normalmente ocupar uma posição credora.  
E portanto, uma das primeiras preocupações foi a reestruturação da 
carteira de títulos de tesouro da Caixa de maneira a podermos ter, 
no sistema, uma posição mais coerente com o volume de depósitos 
que a Caixa possuía. A segunda preocupação foi atacar, na gestão 
do pessoal, a enorme sangria de quadros e empregados intermédios 
que a Caixa estava a sofrer. A Caixa era o grande «fornecedor» 
dos novos bancos privados, visto que não tinha adaptado o seu 
sistema de remunerações a um sistema de mercado concorrencial, 
que se estava a desenvolver. Tinha um bom sistema de formação 
do seu pessoal, formava-os e, passado pouco tempo, eles eram 
recrutados pelos bancos privados, sobretudo, pelo BCP. Portanto, 
a segunda preocupação foi corrigir os esquemas remuneratórios 
de maneira a travarmos essa saída e podermos ter a capacidade 
de recrutar pessoas capazes. A terceira preocupação foi reflectir, 
e tomar decisões, sobre o novo edifício-sede que tinha sido um 
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A Caixa tinha meios?
A Caixa tinha os meios. As contas daquele ano não eram afectadas.

Numa questão destas o primeiro-ministro não intervém?
Não sei. Apesar do acesso que tinha ao primeiro-ministro, nunca 

lhe referi nada que tivesse a ver com os ministros da tutela. Isso 
era uma questão de ética.

Não ter concretizado esta operação foi mais importante, ou não, 
em relação ao braço não financeiro? Para se perceber melhor 
o que Caixa poderia ter sido...

Em termos do futuro da Caixa, penso que essa «não decisão» 
pesou mais do que em relação aos não financeiros. Até porque 
os não financeiros depois evoluíram favoravelmente, o mercado 
evoluiu de uma maneira positiva e as empresas puderam ser priva-
tizadas em boa situação.

Na sua opinião, qual deverá ser o papel da Caixa no sistema 
financeiro português?

A Caixa é a maior instituição do sistema e deve ser uma insti-
tuição de referência no sentido em que deve assumir-se como a 
instituição onde as boas práticas profissionais devem estar sempre 
presentes. E isso não lhe rouba nem competitividade, nem capa-
cidade para crescer. A Caixa tinha, em termos de custos operacio-
nais, os melhores do sistema. Tinha uma imagem de confiança do 
público que tem conseguido manter. E aquilo que deve ser o papel 
da Caixa, no meu entender, é ser instituição de referência.

Pensa que a Caixa deve ser privatizada?
Não. A Caixa não precisa ser privatizada para ser competitiva. 

Mas isso é uma decisão política. Eu geriria a Caixa da mesma 
maneira, pública ou privada.

Pedro Lains
Line



Apêndice 1

249

Os incentivos de um administrador público, no caso da Caixa, 
são semelhantes aos incentivos de um administrador privado?

Era um gestor profissional e fazer bem era incentivo mais do 
que suficiente para mim.

Porque havia aquela ideia, muito em voga nos anos 1980 e 
1990, que tudo devia ser privatizado porque o sistema de incen-
tivos muito dificilmente se assemelha ao sistema de inventivos 
no sector privado...

O pêndulo das ideias viaja. Esse pêndulo tinha começado a 
movimentar-se no início dos anos 1980, com as grandes desre-
gulamentações, e neste momento a história está a fazer mover o 
pêndulo outra vez no sentido oposto. Os pontos de equilíbrios têm 
que se ir encontrando à mesure.

O papel da Caixa no sistema financeiro português tem que ser 
de referência...

A Caixa era a âncora do mercado inter-bancário porque era a 
grande instituição captadora de recursos. E era, naturalmente, o 
primeiro fornecedor de recursos no mercado inter-bancário. Por 
outro lado, naquela altura seguia-se uma política razoavelmente 
conservadora, no sentido de não transformar em crédito a totalidade 
dos recursos captados. Naquela altura os bancos transformavam em 
crédito 80% a 85% dos recursos captados. Com o euro e o desa-
parecimento dos constrangimentos de natureza cambial, os bancos 
passaram a transformar 120% dos recursos, ou seja, a endividarem- 
-se, sobretudo no exterior, e passaram a transformar em crédito 
muito mais recursos do que captavam o que, quando surge uma 
crise, obriga os bancos a terem que se socorrer do Estado, mediante 
injecções de recursos ou avales (que é equivalente, ou quase) para 
poderem manter-se nesse desequilíbrio, que é terem mais crédito do 
que depósitos. No meu tempo, tínhamos o constrangimento cambial 
e, por outro lado, havia mais regras de prudência na profissão 
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A experiência que tivemos com esta crise vai aconselhar um 
regresso a alguma ortodoxia nesta matéria e reduzir o volume de 
financiamento externo através das instituições bancárias. Estamos 
a rever um filme que já teve episódios subsequentes.

Como é que explica alguma resistência que o sistema bancário 
financeiro português teve em relação à crise actual?

Estava relativamente protegido porque tinha muito menos 
activos tóxicos do que outros sistemas. Mas penso que o sistema 
ainda está a enfrentar e vai, provavelmente, enfrentar no futuro 
os problemas do crédito malparado decorrente do desemprego 
que afecta o crédito concedido às famílias, e os problemas das 
empresas, sendo que muitas vão sucumbir. Penso que ainda 
estamos numa fase em que todo o processo da crise está longe 
de estar completo e os bancos têm que estar a reforçar as suas 
provisões, daí as quebras nos resultados.

E os cinco maiores bancos, de uma certa forma, tinham tido 
um comportamento semelhante?

Penso que o banco que tinha a melhor estrutura era o Banco 
Santander até porque os bancos espanhóis seguiam orientações 
mais rigorosas, de uma maneira geral, e em Espanha os únicos 
problemas reais foram nas Cajas, onde havia grande peso do 
imobiliário. Mas os grandes bancos comerciais espanhóis não 
tiveram grandes problemas até porque se guiam por políticas razoa- 
velmente ortodoxas, de uma maneira geral. Os outros bancos não 
tiveram os impactos negativos da exposição ao exterior: têm que 
gerir problema do endividamento externo mas, com a contracção 
do crédito, esse endividamento também está a reduzir-se, e com 
a quebra do consumo, há maior afluxo de poupança no sistema 
bancário, por isso vão ter é que enfrentar o problema dos malpa-
rados, tanto das famílias, como das empresas. Esses cinco bancos 
são bancos relativamente homogéneos.
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Esses quatro pilares que falou no início que seriam a moderni-
zação, a internacionalização, a descentralização e a universali-
zação, o que falhou terá sido a internacionalização...

Não falhou. Não foi completado. Os outros, entendo que, no 
período em que dirigi a Caixa, os concretizei. O principal problema 
da operação internacional é a dimensão.
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João Salgueiro

• 19.ª administração: de 9 de Janeiro de 1996 a 6 de Abril 
de 2004

Feita a 11 de Fevereiro de 2010.

Como foram os primeiros cem dias da sua administração?

Não foram praticamente nada diferentes dos restantes. Pudemos 
entrar logo no trabalho. Numa Instituição de referência como a 
Caixa, conhece-se antecipadamente a história, a orgânica e o perfil 
de actuação. A única introdução necessária é o reconhecimento das 
pessoas com quem se vai trabalhar, em diferentes níveis. É também 
útil assistir a algumas actividades e a diferentes tipos de reuniões 
para aferir da cultura própria da Instituição.

No nosso caso foi muito útil o contacto existente com o admi-
nistrador-geral e alguns administradores da equipa anterior para 
formalizar regras implícitas e definir alguns ajustamentos. Claro 
que há áreas mais diversificadas e difíceis de conhecer, como as 
implantações no estrangeiro, mas não é indispensável o reconhe-
cimento imediato. Acaba por ser feito naturalmente quando as 
realidades concretas o impõem, o que acabou por acontecer em 
poucos meses.

Como não tinha a mínima ideia de vir a assumir funções 
executivas na Caixa, e só à terceira insistência aceitei o convite, 
tive possibilidade de reflectir sobre as realidades da Instituição 
o que me levou a ponderar, em especial, o relacionamento com 
o Governo. Formalmente, a Caixa é uma Sociedade Anónima 
com autonomia de gestão. Sendo assim, importava formalizar em 
Assembleia Geral as orientações do accionista. Felizmente existia 
já essa tradição nos mandatos anteriores. Obviamente, um ponto 
importante é a clarificação das prioridades de gestão porque existe 
um pressuposto demasiado generalizado – que a prática, dema-
siadas vezes, tem confirmado – de que a Caixa é um prolongamento 
financeiro do Estado para ajudar a resolver situações difíceis, fora 
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ajuda da inflação, o peso desses créditos incobráveis acabou por se 
reduzir a menos de 5%, que puderam ser anulados. Possibilidade 
idêntica verificou-se em outros Bancos que também tinham posi-
ções em África. Quando se começaram a exigir capitais próprios 
de 8% dos activos, a média dos Bancos atingia apenas 4%. Foi 
assim necessário mais do que duplicar os capitais ao longo dos 
anos seguintes. Também não existiam reservas de contrapartida 
para as responsabilidades assumidas com futuras pensões dos 
trabalhadores. Houve ainda que constituir e capitalizar o Fundo 
de Garantia de Depósitos. 

Sem clarificação de padrões de rigor e exigência não se teriam 
corrigidos esses desequilíbrios, mas também não teria sido possível 
impô-los sem um gradualismo que respeitasse a realidade. Claro 
que nem todos os Bancos Públicos – designadamente BNU, Borges 
e Fonsecas – conseguiram acompanhar estes progressos. O Banco 
de Fomento, com muito menor dimensão, mas que, entretanto, 
tinha adquirido solidez financeira, comprou o Borges, a Caixa 
adquiriu o BNU e o Fonsecas foi adquirido pelo BPI, já no período 
em que as privatizações eram permitidas.

Pensa que a Caixa deve ser privatizada?
Será tanto mais difícil a privatização quanto mais sérias se 

perspectivarem as ameaças à banca privada. Por outro lado, vejo-a 
menos provável enquanto houver bom desempenho de Caixas 
Públicas em Espanha. São instrumentos que no País vizinho viabi-
lizam operações que a Banca comercial não apoia, por limitações 
de solvabilidade ou porque a rentabilidade é escassa a curto prazo. 
Não é defensável que qualquer instituição bancária se envolva em 
operações de rentabilidade duvidosa mas uma instituição que tenha 
de defender cotações diárias mais dificilmente valoriza operações 
que exigem desenvolvimentos de longo prazo. 

Este tipo de instituições exige não só rigoroso auto-controlo das 
tentações de governamentalização e partidarização, mas também 
das tentações de envolvimento em especulação financeira para 
apresentação de resultados de curto prazo. A miragem dos lucros 
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de curto prazo foi certamente um dos factores que contribui para 
a recente crise financeira internacional e, infelizmente, ainda não 
se vislumbram alterações culturais suficientes para a sua correcção.

Porquê este confronto com Espanha?
Porque, como é evidente, têm permitido apoio eficaz a projectos 

de fomento económico. Por exemplo, o crédito aos olivais, cujos 
avanços são bem conhecidos em Portugal, tem beneficiado de 
regimes especiais de juros. Permitiu, certamente, operações que na 
altura os mercados comerciais não teriam apoiado tão facilmente.

Isso significa que, se a Caixa fosse privatizada, as Caixas espa-
nholas ocupariam o seu lugar?

De facto, já hoje estão entre nós. Têm diversos balcões no 
nosso País, em particular em Lisboa e no Porto, e participam no 
capital de um dos principais Bancos portugueses. Têm tido também 
um papel importante no fomento do comércio transfronteiriço por 
parte de pequenas e médias empresas. Representa parte de uma 
estratégia inteligente de estímulo à modernização e ao crescimento 
económico. 

O desenvolvimento da olivicultura espanhola em Portugal não 
é apenas mérito dos empresários mas também das autoridades que 
realizaram a investigação e a selecção das melhores variedades, 
assegurando avanços na melhoria das plantas, e a sua conjugação 
com um sistema de crédito muito vantajoso que permitiu viabilizar 
olivais com pequena exigência de capitais próprios.

Agora esses olivais estão a ser vendidos….
Assim acontece, porque representam activos valiosos e permitem 

obter liquidez para fazer face às consequências da crise financeira 
que exige, em muitos casos, ajustamentos de grande amplitude. 
O Estado espanhol criou condições para estimular o sucesso da 
olivicultura mas não se substitui à iniciativa privada quanto à 

Pedro Lains
Line



História da Caixa Geral de Depósitos, 1974-2010

276

plantação e propriedade dos olivais. Se empresários portugueses, 
no actual contexto, tiverem oportunidade de beneficiar de alteração 
nas condições do mercado podem mais rapidamente afirmar-se nos 
mercados internacionais

Qual é o segredo da Caixa? Porque, no fundo, a Instituição é 
tão rentável como os demais Bancos, todavia está em segmentos 
menos rentáveis

Está também em segmentos menos rentáveis mas não exclusiva-
mente nesses, e a menor rentabilidade no curto prazo não significa, 
em si mesma, menor viabilidade dos projectos. A não exigência 
de apresentar resultados mensais, torna menos difícil o envolvi-
mento em operações de ciclo mais longo. Mas, devemos sublinhar, 
que não autoriza menor rigor na avaliação dos riscos de crédito, 
muito pelo contrário. Tem, aliás, sido defendido que as economias 
funcionariam melhor com redução da volatilidade dos mercados, 
se os Bancos e as empresas cotadas não fossem avaliados pelos 
resultados mensais e trimestrais. 

No caso da Caixa, o conhecimento dos resultados mensais pelas 
entidades de tutela, pelo accionista e pelo Banco de Portugal, não 
tendo embora consequências de mercado, permite que a qualidade 
da gestão seja aferida, fora de valorizações efémeras, pelos resul-
tados de médio prazo. Face ao imediatismo exigido pela cultura 
actual, não é de espantar que os avanços económicos sejam hoje 
mais influenciados pelos mercados financeiros do que pelos desen-
volvimentos da produção de bens e serviços.

Porque é que os bancos portugueses – e em particular a Caixa 
– têm tanta dificuldade de actuar em Espanha?

Em geral, isso acontece em todos os sectores, não especialmente 
na Banca, porque, em regra, todas as actividades exigem níveis 
elevados de competitividade. Acresce que se defronta também uma 
cultura muito proteccionista que se reflecte no comportamento dos 
agentes económicos e das autoridades.
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António de Sousa 

• 20.ª administração: de 23 de Fevereiro de 2000 a 6 de Abril 
de 2004
• 21.ª administração: de 7 de Abril de 2004 a 30 de Setembro 
de 2004

Feita a 3 de Novembro de 2009. 

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?

É uma pergunta difícil já que os meus primeiros cem dias não 
correspondem, provavelmente, ao que se considera o habitual de 
um presidente da Caixa. Foram dias dedicados à conclusão da 
aquisição do Grupo Champalimaud, com a compra da Mundial 
Confiança, que era a holding que detinha o Banco Pinto & Sotto 
Mayor, o Banco Totta & Açores e o Crédito Predial Português. 
Digamos que o Grupo Champalimaud era constituído por estas 
quatro grandes unidades financeiras. Daí que os primeiros meses 
tenham sido de um intenso acompanhamento desta operação 
que, seria hoje, no valor de vários milhares de milhões de euros.  
A aquisição estava em curso quando eu entrei e só terminou 
cerca de 110 dias depois da minha chegada, com a decisão final 
de manter a Mundial Confiança e alienar toda a parte bancária 
do Grupo, à excepção do Banco de Investimento que se tornou 
na Caixa Banco de Investimentos. Esta foi, sem dúvida, a minha 
grande actividade nesse período. A outra acção que iniciei, mas 
que se prolongou muito para além desse tempo, foi uma reflexão 
estratégica sobre a organização macro-estrutural da Caixa. Nomea- 
damente, a criação de um corporate center ao nível do topo da 
instituição mas que abrangesse todo o Grupo; e a constituição de 
novas áreas de negócio, devido ao crescimento do sector segurador, 
não só com a integração da Mundial Confiança mas também, quase 
quatro anos mais tarde, com a aquisição da Império Bonança.
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falar de um banco de investimento, no sentido de apoio ao desen-
volvimento, que não tem agências na rua, tal como o Banco de 
Fomento não tinha. Acho que este é um bom exemplo na história 
bancária portuguesa, tal como o BNDES é no Brasil. Penso que 
tem lógica haver um banco de desenvolvimento mas, nesse caso, 
não é a Caixa como hoje está concebida. É ainda importante saber- 
-se se, num país como Portugal, deve ainda haver um grande banco 
público. Veja-se o que acontece em Espanha, em que continuam a 
haver Cajas com um enorme peso (embora se tratem de instituições 
diferentes da Caixa porque não funcionam de acordo com o quadro 
jurídico de uma sociedade comercial). E na Alemanha em que há 
as Sparkassa e os bancos do Estado, de cada um dos Estados. Ou 
seja, enquanto essa influência do Estado nos sistemas bancários de 
cada país for tão relevante como ainda é, para Portugal é difícil 
não ter um banco do Estado. E essa eventual privatização tinha que 
implicar também uma mudança dos sistemas bancários dos países 
com os quais estamos cada vez mais integrados economicamente. 
Nunca fui um grande defensor de algumas teorias dos centros de 
decisão nacionais porque o que defendo é que os bancos devem 
ser economicamente eficientes. Dito isto, não podemos ser ingé-
nuos. Tem que haver um mínimo de condições iguais para todos 
e olhando para Espanha, França, ou para a Alemanha, é óbvio 
que não as temos porque, de um momento para o outro, qualquer 
banco português pode ser comprado e o contrário não é verdade.

Pensa que na Europa o sector público na banca ainda é muito 
grande?

O sector público na banca é grande na Europa devido a aspectos 
históricos, à lógica da criação das próprias instituições e à dificul-
dade, muitas vezes, de as mudar de um momento para o outro, 
muitas delas até acabam por ganhar especialidades, características 
ou idiossincrasias. Por exemplo as Cajas espanholas estão muito 
ligadas ao apoio da cultura, a obras de beneficência e às autonomias. 
No entanto, nos anos 1990, começaram a haver vários processos de 
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alteração destas situações. Foi o caso de Itália com muitas Casse 
di Risparmio (caixas de poupança) a abrirem o capital ao público, 
tornando-se sociedades comerciais. Em França também começou a 
haver alterações nalgumas dessas sociedades. Em Inglaterra, muitas 
organizações mutualistas, como as Building Societies, tornaram-se, 
progressivamente, bancos. Portanto, este movimento está em curso, 
no entanto diria que foi interrompido, quase brutalmente, pela 
crise financeira de 2007-2008, em que, pelo contrário, os Estados 
tiveram que intervir em muitos bancos. Custa-me perceber o que 
vai ser o futuro. Normalmente existem ciclos de maior e menor 
intervenção estatal nos mercados financeiros. Anteriormente, era 
de menor intervenção. Mas estamos ainda demasiado em cima da 
crise para saber como evoluirá o próximo ciclo.

A existência destes bancos mais próximos, de alguma forma, 
diminui o risco dos sistemas financeiros?

Em situações de crise pode dar rapidez adicional para a inter-
venção dos Estados mas não em momentos de normalidade. 
A verdade é que não se tem encontrado grande eficácia nesses 
instrumentos. Por exemplo, aqui no nosso vizinho espanhol, os 
bancos que mais têm sofrido com a crise são as Cajas, exacta-
mente aquelas que têm sido alvo de mais intervenções públicas, 
o que é quase um contra-senso. São as que já são públicas que 
precisam de apoio público! Não esqueçamos que o mercado finan-
ceiro e bancário é altamente competitivo, portanto não é possível 
apoiar empresas, sem se pagar muito rapidamente a factura.  
E essa factura tem que ser suportada pelo Estado ou então deixa 
o banco em grandes dificuldades. Em Espanha, notou-se isso de 
uma forma muito evidente porque, enquanto que os bancos (que 
são sociedades normais) têm tido uma performance razoável, os 
únicos casos onde tem havido problemas é precisamente nas Cajas.
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Vítor Martins 

• 22.ª administração: de 1 de Outubro de 2004 a 3 de Agosto 
de 2005

Feita a 17 de Dezembro de 2009.

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?
As primeiras preocupações de quem entra – julgo que são 

comuns – numa administração com o grau de exigência da Caixa 
é ter uma percepção mais profunda do que é a instituição, do que 
ela vale, qual é o seu pulsar e a sua cultura. Tive essa preocupação 
porque, mesmo quando se tem motivação para mudar e inovar, 
como era o meu caso, a verdade é que é muito importante respeitar 
a cultura da casa. Portanto, a primeira preocupação foi conhecer 
bem a CGD. A segunda foi dar a conhecer. Recordo-me que uma 
das primeiras coisas que fiz quando o Conselho de Administração 
assumiu funções foi encontrar-me – julgo que até logo no primeiro 
dia – com os quadros superiores da Caixa e com a Comissão de 
Trabalhadores, no fundo, com todos aqueles que eram decisivos 
no funcionamento da instituição. Por um lado, para assinalar que 
o Conselho de Administração ia ter uma atitude de procura de 
proximidade, de diálogo e de interacção com os responsáveis 
directos das diversas áreas. Por outro lado, para dar a conhecer 
uma equipa de gestão que tinha, desde o primeiro dia, a preocu-
pação de coesão. Quis, desde o primeiro dia, reunir um verdadeiro 
Colégio de Administração para comandar os destinos da Caixa.  
A instituição tinha uma tradição de pendor muito presidencialista. 
Entendi que essa tradição deveria ser refundada, que era importante 
dar a conhecer um Conselho de Administração que funcionaria 
como equipa coesa. Um Conselho que assumia responsabilidades 
em plena solidariedade. A segunda preocupação – porque estamos a 
falar dos cem dias e não só dos primeiros dias – foi identificar os 
aspectos mais importantes em que era necessário agir para mudar 
a inércia em que a Caixa Geral de Depósitos estava a funcionar. 
Tinha a percepção, que a prática confirmou, que se a instituição 
continuasse com o mesmo perfil no modelo de negócio, a médio 
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segmentos populacionais, de actores económicos e de serviços 
financeiros. Ou seja, um banco do Estado não pode ser parcelar na 
oferta de serviços nem na exclusão de segmentos (populacionais 
ou económicos), nem na igualdade de acesso a esses serviços. 
Esse é um diferenciador. No mercado, um banco privado pode 
focar-se em nichos de mercado e ser selectivo. A Caixa não pode 
nem deve fazê-lo, porque os seus accionistas são os contribuintes 
portugueses. 

Defende ou não a privatização da Caixa?
Não defendo a privatização da Caixa. Há alguns anos era um 

dos seus defensores. Quando fui nomeado presidente da Caixa 
Geral de Depósitos não tinha certezas absolutas sobre esse assunto. 
Depois de ter estado 10 meses à frente da administração, saí com 
a convicção muito firme de que a Caixa não deve ser privatizada. 
A crise financeira veio reforçar essa minha convicção. Acho que 
a CGD, Banco do Estado, representa um valor inestimável para 
o sistema financeiro e para a economia portuguesa. Há uns 10 
ou 15 anos, numa altura em que houve uma euforia de privatiza-
ções, e se entendia que o mercado tudo resolvia, muitos de nós 
perguntávamos «porque não privatizar-se a Caixa?». Não era um 
fundamentalista das privatizações – nunca fui – mas admitia como 
boa essa perspectiva. No entanto, depois de ter compreendido 
profundamente o que era a instituição e o seu potencial de valor 
estratégico para o Estado, para a sociedade, para a economia e para 
o sistema financeiro, entendo que a sua privatização, sobretudo 
neste tempo de incertezas, representaria um risco que o Estado 
não deve correr. Sublinho, todavia, que a CGD não deve ser um 
instrumento dócil ao serviço de interesses político/partidários. Por 
outro lado, poderia ter muito interesse para a Caixa, separar o 
banco – que deve ser do accionista Estado a 100% – das outras 
áreas de negócio. Sectores como o segurador podem e devem ter 
o capital aberto a privados, com vantagem para a CGD, para o 
accionista Estado e para o mercado de capitais.
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Carlos Santos Ferreira
• 23.ª administração: de 4 de Agosto de 2005 a 1 de Janeiro 
de 2008

Feita a 27 de Janeiro de 2010.

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?

Acho que o CEO (do inglês chief executif officer) da Caixa faz 
exactamente aquilo que faz qualquer outro CEO. Há um proce-
dimento clássico que é estudar os dossiers com a nova equipa 
e assegurar que não há quebras de continuidade. Mas não vejo 
nenhuma especificidade naquilo que se fez nos primeiros cem dias. 
Devo dizer que, no nosso caso, tivemos a vida muito facilitada 
pela qualidade dos dossiers que o Dr. Vítor Martins nos entregou. 
O que havia a fazer era discutir com o Conselho, de maneira a 
que toda a gente estivesse inteirada, dessas principais questões 
pendentes, nomeadamente – se a memória não me falha – a alie-
nação da participação no Unibanco. Mas considero que quanto 
mais depressa se começarem as rotinas na instituição, melhor. 
Por exemplo, a primeira e a segunda reuniões do Conselho têm 
muitíssimo menos pontos agendados do que todas as outras e 
acabam por ser dedicadas à distribuição de pelouros e à revisão da 
delegação de competências mas a seguir o que há a fazer é cada 
administrador reunir-se com os directores das suas áreas de compe-
tência e manter as reuniões programadas quer nos Conselhos de 
Crédito quer nas comissões que existem na Caixa. Sinceramente, 
acho que o importante é conhecer o mais depressa possível o que 
está pendente – porque às vezes o tempo não se compadece – e 
assegurar que não há quebras de continuidade.

Quando o presidente chega à Caixa tem a máquina a funcionar 
em velocidade cruzeiro?

Não posso saber o que é que se passou com os outros Conse-
lhos e noutras circunstâncias mas admito que não tenha sido muito 
diferente do que acabei de dizer. Ás vezes mal chegamos a um 
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sentido diminuir os spreads sob pena de que, se esse movimento 
continuasse, o Estado acabaria por ter que por capital na Caixa. 
Porque ou se ganha na actividade ou vai-se pedir ao accionista.

Estatutariamente o accionista pode dar indicações?
Não há nenhum accionista que possa legalmente dar uma 

orientação a um Conselho de Administração. A Caixa rege-se pelo 
Código das Sociedades Comerciais. Os accionistas exprimem-se 
em Assembleia-Geral, convocam-na quando querem, pronunciam-
se com votos de confiança mas não têm competência para deter-
minar o que quer que seja. Podem usar magistérios de influência 
mas não usam, com certeza, determinações.

Deveria a Caixa ser privatizada?
Acho que a resposta a essa pergunta oscila consoante a conjun-

tura. Quando se está numa fase de expansão, privatiza-se a Caixa; 
quando não se está, não se privatiza a Caixa... Pessoalmente acho 
que a instituição não deve ser privatizada mas, dito isto, nunca 
escondi a minha opinião que provavelmente algumas áreas de acti-
vidade podiam ter a maioria de capital da Caixa e estarem abertas 
ao capital privado. Não estou a falar da instituição, ela própria, mas 
de áreas que dependem da casa, tal como a área seguradora. Julgo 
que nada impediria que esse sector fosse aberto ao capital privado.

Porque é que os bancos querem sempre ter seguros?
Não querem. Acho que foi histórico. Aquilo que os bancos 

têm para oferecer aos seguros é fundamentalmente uma rede de 
distribuição. E nesse caso podem rentabilizar a rede e receber 
uma comissão pela sua utilização. Esta é provavelmente a solução 
mais segura porque não ficam sujeitos às flutuações dos resultados 
das companhias seguradoras e recebem em função da capacidade 
de venda dos balcões. Além disso, historicamente muitos bancos 
tinham seguradoras. Mas, mesmo não tendo, há sempre a tentação 
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A ideia de privatização da Caixa parece ser muito popular, pelo 
menos nos media. É um problema de mensagem?

Nós temos um particular jeito de, às vezes, estragar aquilo que 
está bem. Em vez de nos dedicarmos ao que vai mal porque dá 
muito trabalho, dá muito menos trabalho dar cabo do que está 
bem. Acho que se não houvesse uma instituição como a Caixa, 
provavelmente não fazia sentido criá-la. Há outras formas de 
fazer ou de atingir o financiamento da economia, como o Banco 
de Fomento. Havendo uma instituição como a Caixa, creio que 
não seria prudente privatizá-la. É evidente que estou consciente 
que esta opinião varia com a conjuntura. Actualmente, as pessoas 
sentem-se muito confortáveis com o facto de existir uma instituição 
como a Caixa. 
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Fernando Faria De Oliveira

• 24.ª administração: de 10 de Janeiro de 2008 a 2010
Feita a 26 de Novembro de 2009.

Como foram os cem primeiros dias da sua administração?
A minha primeira iniciativa foi conhecer os principais quadros 

da empresa, fazer uma leitura da evolução mais recente, conhecer 
a sua macroestrutura e a orgânica, saber quais tinham sido as prio-
ridades e quais os principais dossiers que transitavam da gestão 
anterior, e definir um plano estratégico para a evolução da Caixa.

Os mecanismos de transmissão de instruções e de colecta de 
informações conseguem ser apreendidos imediatamente pelo 
presidente?

Posso dividir essa questão em duas partes. Em primeiro lugar, as 
principais recomendações que o meu antecessor me deixou. E em 
segundo lugar, a determinação de vias que fizessem com que toda a 
estrutura funcionasse o melhor possível, introduzindo para tal, uma 
liderança que permitisse dinamizar e controlar o funcionamento 
da instituição. A primeira parte foi muito facilitada pelo conheci-
mento pessoal que tinha do Dr. Carlos dos Santos Ferreira, o que 
permitiu que tivéssemos algumas reuniões onde ele me relatou 
qual era a situação patrimonial e a evolução que a Caixa tinha 
passado durante o seu mandato. Falou-me detalhadamente dos 
membros do Conselho de Administração que ele conhecia, e que 
iam transitar para a administração seguinte, e de todos os directores 
da instituição. Isto ajudou, desde logo, a ter uma ideia do que ia 
encontrar. E nos primeiros diálogos que tive com essas pessoas já 
tinha uma noção da maneira como trabalhavam, como eram. Por 
outro lado, deixou-me também um dossier com os temas, chamados 
«mais quentes» que a instituição estava, nesse momento, a negociar 
ou a resolver. E obviamente, houve igualmente a preocupação de 
recolher os grandes objectivos que o accionista pretendia que este 
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resultados porque o CEO era espanhol, tal como o administrador 
pela área comercial, e ambos tinham um grande conhecimento do 
mercado em Espanha. Depois, obviamente, foram complementados 
por dois colegas meus que agora estão cá: o Rodolfo Lavrador e 
o Pedro Cardoso, e pelo Dr. Rui Soares, um profissional compe-
tentíssimo.

Deveria a Caixa ser privatizada?
Desde o primeiro minuto que digo «não e não e não!». Em 

primeiro lugar, vamos só aos aspectos pela positiva: a Caixa é 
rentável, tem crescido, assegura o financiamento da economia, 
apoia os particulares e as empresas de uma maneira que, pelo 
menos, se compara com qualquer outro banco privado que funcione 
em Portugal, e presta serviço com qualidade. É a cor ou a proveni-
ência do capital que distingue? Não é. A sua gestão é tão rigorosa 
como no sector privado e os objectivos são exactamente os mesmos: 
servir bem e ter boa rentabilidade. Esta é a resposta pela positiva. 
Há uma outra resposta que é a diferença do nível do desenvolvi-
mento do nosso país e da nossa economia em relação aos outros 
congéneres europeus. Portugal ainda tem um caminho a percorrer 
para conseguir a convergência, que é muito difícil, e precisa de 
uma instituição que colabore mais activamente com quem deve 
definir um projecto para este país. Agora, o momento actual da 
economia portuguesa: já passamos, na nossa vida, por duas outras 
crises muitíssimo importantes. Portugal teve, do ponto de vista de 
divisas, uma situação dramática no final dos anos 1970 que só ficou 
resolvida em 1984-85. Tivemos o Fundo Monetário Internacional 
duas vezes a ajudar-nos a resolver esse problema. Mas, apesar de 
tudo, o nível de crescimento da economia era razoável, da ordem 
dos 2%, 3%. Depois tivemos um período, entre 1985 e 1999, de 
grande crescimento onde houve uma convergência significativa 
com a média da União Europeia (até 1996, a nossa convergência 
foi maior do que a espanhola). De repente, entrámos num ciclo 
em que o investimento cai, o crescimento passa a basear-se no 
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consumo interno e começa a haver um leverage completamente 
inaceitável das famílias, das empresas, das instituições. Voltámos 
a ter problemas de equilíbrio das contas públicas e necessidades 
de correcção que, juntamente com um endividamento galopante, 
criaram uma situação que levou a que nos últimos 12 anos o nosso 
crescimento tenha sido da ordem do 1%. Ninguém tem feito muito 
estas comparações mas Portugal é um caso semelhante, a um outro 
nível, ao do Japão e da Itália. São os três países da OCDE com 
um nível de crescimento mais baixo ao longo dos últimos 10 anos. 
O nosso objectivo, neste momento, é crescer e criar riqueza. Para 
isso, tem que haver uma concentração muito grande no desenvolvi-
mento do aparelho produtivo de bens transaccionáveis e as políticas 
públicas têm que convergir para apoiar esse aparelho.


	1-PL-Capa.pdf
	2-PL-Indice.pdf
	3-PL-Introducao.pdf
	4-PL-Capitulo1.pdf
	5-PL-Capitulo2.pdf
	6-PL-Capitulo3.pdf
	7-PL-Capitulo4.pdf
	8-PL-Apendice1.pdf
	9-PL-Apendice2.pdf
	10-PL-Apendice3.pdf
	11-PL-Apendice4.pdf
	12-PL-Fontes e bibliografia.pdf
	13-Org1.pdf
	14-Org2.pdf
	15-Org3.pdf
	16-Org4.pdf
	17-Org5.pdf
	18-Org6.pdf
	19-Org7.pdf
	20-Org8.pdf
	21-Org9.pdf
	22-Org10.pdf
	23-Org11.pdf
	24-Org12.pdf
	25-Org13.pdf
	26-Org14.pdf
	27-Org15.pdf
	28-Org16.pdf
	29-Org17.pdf
	30-Org18.pdf



