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1. Bancos e mercados financeiros.

Costuma-se distinguir entre esses dois conceitos que referem duas realidades, que, longe de serem 
impermeáveis  uma  à  outra,  têm  relações  estreitas  no  âmbito  do  sistema  financeiro.  O  sistema 
financeiro tem como função contribuir  para  o financiamento da economia,  pondo em contacto os 
agentes económicos que possuem recursos excedentários com aqueles que precisam desses recursos 
para financiarem as suas atividades. Essa relação pode ser levada a cabo de duas formas:

• colocando um intermediário - os bancos - entre essas duas categorias de atores.  O que se 
designa pela termo "intermediação".  Nesse modelo, tradicionalmente,  os bancos avaliam e 
assumem o risco, ou seja, analisam os pedidos de crédito, decidem ou não satisfazê-los, e, uma 
vez os  empréstimos concedidos,  registam-nos nos seus  balanços até  ao final  do prazo do 
empréstimo (estamos a falar do modelo  originate and hold, "originar e conservar" [créditos 
concedidos]).

• permitindo que as duas categorias de atores entrem em contato direto, sem intermediário. Esse 
encontro  dá-se  nos  mercados  financeiros  e  estamos  a  falar  da  "desintermediação".  Os 
mercados financeiros indicam os locais, geográficos ou não, onde os diferentes tipos de atores 
trocam capitais ou efetuam transações com ativos financeiros (por exemplo, ações, títulos ou 
créditos) e produtos derivados (contratos cujo valor - e, portanto, o risco - é "derivado" a partir  
de um outro produto designado "subjacente", que pode ser uma ação, um título, um índice 
bolsista, taxa de câmbio, etc.).



Até aos anos oitenta, a separação entre esses dois sistemas de financiamento era relativamente  
bem definida: os bancos arrecadavam as poupanças e a partir delas concediam créditos às famílias e às  
empresas. Por sua vez, os mercados financeiros asseguravam o financiamento de grandes empresas e  
de sociedades com a ajuda dos bancos de investimento. No entanto, progressivamente, aproveitando 
uma acentuada tendência  no sentido da desregulação,  os  bancos relegaram para  segundo plano o 
financiamento da economia real (famílias,  empresas,  comunidades locais) para irem especular nos  
mercados financeiros considerados mais rentáveis. O essencial da atividade dos mercados financeiros 
não se destina ao financiamento de projetos económicos necessários ao conjunto da sociedade, mas  
visa  a  especulação  que  benefícia  apenas  uma  minoria  e  não  possui  utilidade  nenhuma  para  a 
"economia real". Para especular mais, as instituições financeiras inventaram novos procedimentos, em 
especial, a titularização que consistem em transformar os créditos bancários em títulos financeiros. Os 
bancos deixaram de conservar os créditos e os riscos e transferiram-nos, vendendo-os sob a forma de  
títulos.  Falamos  de  um novo modelo  bancário  denominado  originate  to  distribute, "originar  para 
distribuir", também chamado originate, repackage and sell, "conceder, reestruturar e vender". Para o 
banco, a vantagem é dupla: por um lado, reduz o risco, concendo créditos com base em ativos e, por  
outro lado, dispõe de meios suplementares para especular.

Desde os anos oitenta, o capitalismo apresenta a combinação de várias características particulares  
e as principais são:

• Queda do peso dos salários no Produto Interno Bruto.

• Intensificação  (benchmark,  stress,  sofrimento)  e  precarização  (flexibilidade, 
externalização, mutualização...) do trabalho. 

• Subida do desemprego.

• Uma economia mundial integrada, com a imposição pelo FMI de políticas de 
austeridade nos países do Sul, através da aplicação de planos de austeridade 
estrutural com impacto, sobretudo, no Estado Social (serviços públicos, pensões, 
saúde, educação ...),

• Concentração de instituições financeiras (que se tornam too big to fail, “grandes demais 
para falirem").

• Desenvolvimento dos mercados financeiros.

• Aumento da opacidade das atividades financeiras (com o surgimento de novas estruturas, 
como os hedge funds [fundos especulativos domiciliados em paraísos fiscais] no seio do 
shadow financial system  ou “sistema financeiro fantasma” e a implementação do shadow 
market system, "sistema de mercado fantasma" que é um sistema bolsista paralelo, sem 
supervisão.

• Implementação de um regime de crescimento baseado no consumo e no endividamento (o 
endividamento privado resulta da queda dos salários).



• Desregulação económica e financeira criminógena1.

Como  sublinha  Michel  Husson:  "Não  estamos  [...]  perante  um  capitalismo  gangrenado  pelas 
instituições financeiras, mas perante um capitalismo puro, livre de entraves, em grande parte devido à  
financeirização"2. Os bancos e os mercados financeiros estão no coração dessa mutação do capitalismo 
e é útil percorrer algumas das etapas que permitiram essa evolução.

2. Algumas datas significativas da história atual 

da banca e das finanças.

Após a crise de 1929, os Estados Unidos aprovam uma lei designada Glass-Steagall Act, e depois 
uma segunda lei, em junho de 1933, denominada Banking Act, que impõe a separação entre bancos de 
depósito e bancos de investimento. Essas leis são instrumentos fundamentais no âmbito da política de 
estímulo económico do presidente Franklin Roosevelt. Proibindo o exercício simultâneo dessas duas 
atividades  por  uma  mesma  entidade,  reduz  o  risco  e  protege  os  bens  dos  pequenos  aforradores.  
Contribui também para limitar a dimensão dos grupos bancários norte-americanos e impede os bancos 
de investimento de se envolverem em projetos demasiado vultuosos e de se apoiarem nos grandes 
bancos comerciais. O Glass-Steagall Act mantem-se até ao início dos anos setenta, quando começa a 
ser  ignorado,  para depois ser,  por completo,  revogado pelo  Financial Services Modernization Act, 
mais  conhecido  por  Gramm-Leach-Bliley  Act,  assinado,  em  12  de  Novembro  de  1999,  por  Bill 
Clinton.

Em França, no final da Segunda Guerra Mundial,  o governo provisório do país implementa o 
programa do Conselho Nacional de Resistência, em março de 1944, que prevê, nomeadamente, "a 
criação  de  uma  verdadeira  democracia  económica  e  social,  implicando  a  eliminação  das  
feudalidades económico-financeiras, que dirigem a economia" e "o regresso à Nação dos grandes  

1 No segundo número de  Drogas,  assuntos internacionais (Outubro de 2011),  Nacer Lalam fez a 
seguinte observação: "O aumento gradual, desde os anos oitenta, da desregulação das finanças globais 
contribuiu e contribui para facilitar a lavagem de dinheiro e, em ultima instância, a globalização do 
crime."(p.  5).  O mesmo autor  enfatiza  também  "a  utilização pelos  operadores  dos  bancos  e  das 
instituições financeiras de métodos criminosos" (ibid.). Antonio Maria Costa, diretor do Gabinete das 
Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), entre 2002-2010, declarou, na edição de 13 de 
dezembro de 2009,  do jornal The Observer, que, durante o segundo semestre de 2008, altura em que 
os bancos passavam por uma grave crise de liquidez, 352 mil milhões de dólares, provenientes do 
tráfico  de  droga,  foram  injetados  no  sistema  bancário.  As  ligações  estreitas  entre  o  crime  e  as 
instituições financeiras são analisadas no livro de Jean-François Gayraud,  La grande fraude.  Crime,  
subprimes et crises financières, Paris, Odile Jacob, 2011.

2 Michel Husson, Un pur capitalisme, Paris, Edições Page deux, 2008, p.145.



meios de produção monopolizados, fruto do trabalho comum, das fontes de energia, da riqueza do  
subsolo, das companhias de seguro e dos grandes bancos". Assim, a lei de 2 de dezembro de 1945 
decide a  nacionalização do Banco de França e  de quatro grandes bancos de depósito.  De Gaulle 
assegurou, no entanto, que os dois maiores bancos de negócio (o Banco de Paris e dos Países baixos e 
o  Banco  da  Union  Parisienne)  não  fossem  nacionalizados  e  que  os  antigos  acionistas  fossem 
adequadamente compensados. A lei de 2 de dezembro de 1945, assumindo parte da Lei de 13 de Junho 
de 1941, do regime de Vichy, estabelece uma fronteira entre os três tipos de instituições: os bancos de 
depósito, os bancos de negócio e os bancos de crédito a médio e longo prazo. Por um lado, a lei  
estipula uma especialização baseada na adequação entre o vencimento de depósitos e de créditos (a  
fim  de  limitar  o  risco  de  transformação)  e,  por  outro  lado,  uma  especialização  que  distingue  a  
atividade  de  bancos  de  negócio,  ao  serviço  de  empresas  e  de  sociedades,  de  outras  atividades 
bancárias.

Mais tarde, a lei de 3 de Janeiro de 1973, sobre o Banco de França (a chamada Lei Pompidou-
Giscard ou   Lei  Rothschild,  referindo-se  ao  facto  de  Pompidou  ter  sido  diretor-geral  do  Banco 
Rothschild), elaborada sob a orientação de Valéry Giscard d'Estaing, Ministro das Finanças da época, 
proíbe o Tesouro de emprestar diretamente ao Banco de França a taxas de juro nulas ou muito baixas 3. 
O Banco de França deixa de poder financiar, através da criação de moeda, os seus investimentos e os 
seus défices públicos (esses défices representam o saldo negativo [despesas superiores a receitas] do  
orçamento de Estado). O governo francês, virou-se, então, para os mercados financeiros, isto é, para os  
bancos privados, aplicando taxas de juro relativamente altas.

Essa disposição foi adotada, na íntegra, pelos tratados europeus, nomeadamente, através do artigo  
104º do Tratado de Maastricht de 1992 (o tratado entrou em vigor, em França, a 1 de Novembro de  
1993,  após  um referendo)  e  depois  foi  retomada,  em 2007,  ao abrigo  do artigo 123º  do Tratado 
Lisboa4, que proíbe os Estados signatários de pedirem emprestado aos seus bancos centrais e ao Banco 
Central Europeu (BCE), isto é, proíbe os Estados de criarem a sua própria moeda. Estamos, agora,  
numa situação absurda em que os bancos privados se financiam a uma taxa irrisória junto do BCE para 
depois emprestarem aos Estados a taxas muito superiores, claramente usurárias, como aconteceu com 
a Grécia5. Os Estados e a União Europeia, colocaram-se, assim, voluntariamente, sob o controlo dos 
mercados financeiros.

3 O artigo 25º da Lei de 3 de janeiro afirma que “Le trésor public ne peut être présentateur de ses  
propres effets à l'escompte de la Banque de France” ("O Tesouro público não pode apresentar os seus  
efeitos próprios a desconto do Banco de França")  Isto significa que o nosso país não permite que o 
Banco de França financie o Tesouro Público, ou seja, que crie a moeda que o Tesouro necessita para  
gerar o seu desenvolvimento (escolas, estradas, pontes, aeroportos, portos, hospitais, bibliotecas, etc.).

4 O artigo 123º do Tratado de Lisboa estipula que “é proibida a concessão de créditos sob a forma de  
descobertos  ou sob qualquer  outra forma pelo Banco Central  Europeu ou pelos  bancos centrais  
nacionais dos Estados-Membros, adiante designados por «bancos centrais nacionais», em benefício  
de instituições, órgãos ou organismos da União, governos centrais, autoridades regionais, locais, ou  
outras autoridades públicas, outros organismos do sector público ou empresas públicas dos Estados-
Membros, bem como a compra directa de títulos de dívida a essas entidades, pelo Banco Central  
Europeu ou pelos bancos centrais nacionais”.



Anteriormente, a Lei Bancária, de 24 de Janeiro de 1984 (adotada durante o governo de Pierre 
Mauroy), tinha posto fim à especialização dos bancos6.  Essa lei foi também adaptada à legislação 
europeia, através das leis de 4 de Agosto e de 31 de Dezembro de 1993 e de 2 de Julho de 1996. O 
artigo 1º da Lei Bancária consagra a noção de "banco universal" (também designado por banco faz  
tudo ou banco generalista). Isso resulta da eliminação da obrigatoriedade de distinguir entre bancos de 
depósito e bancos de negócio, da possibilidade de os bancos e as seguradoras se juntarem (banca-
seguros) e da possibilidade de os bancos se tornarem agentes de mudança. Essas mudanças dão origem 
a movimentos significativos de concentração (invoca-se a necessidade de atingir a "dimensão crítica",  
um conceito vago, cujo único propósito é legitimar todos os projetos de fusão ou absorção do universo  
bancário,  reduzir custos de produção,  em particular  no campo social,  e permitir  que os dirigentes  
aumentem as suas remunerações).

Assim, o início dos anos oitenta inaugurou a era de ouro do capitalismo financeiro que provocará 
uma sucessão de crises e um processo de desestabilização de toda a economia. Exemplo disso é a crise 
do subprime de 2007, seguida da crise das dívidas soberanas, que ocorreu no verão de 2011.

3. O capitalismo financeiro: 

uma máquina de produzir crises.

É longa a lista das crises provocadas pelo mercado financeiro, mas a crise das caixas de aforro  
norte-americanas (Savings & Loan), que ocorreu em 1980, e cujo custo para o contribuinte americano 
é estimado em 500 mil milhões de dólares, antecipa as crises que lhe sucedem, incluindo a crise do 
subprime em 2007 e, mais recentemente, a crise das dívidas soberanas em 2011. A crise das caixas de 
aforro americanas é, sobretudo, uma crise financeira e criminal7.

5 A 15 de junho de 2011, a taxa dos empréstimos a dez anos da Grécia era superior a 17%.

6 Não estão sujeitos à Lei Bancária de 1984 (cf. Art. 8 º): o Tesouro, o Banco de França,  La Poste 
(correios) e a Caisse des Dépôts et Consignations, entre outros. Essa lei, que faz parte de um processo 
de desregulamentação das atividades financeiras substituiu as leis de 1941 e de 1945, alteradas pelos  
decretos de 1966 e 1967.

7 O General Accounting Office (GAO) nos EUA, equivalente ao Tribunal de Contas, constatou que 
grande parte das caixas de aforro em falência têm sido prejudicadas por uma "séria actividade 
criminal". (Cf. Jean-François Gayraud, La grande fraude..., p. 152).



A crise do  subprime, que eclodiu em agosto de 2007, teve origem na especulação levada a 
cabo  por  bancos  e  instituições  financeiras,  com base  nas  hipotecas  das  famílias,  na  sua  maioria  
insolventes, através de práticas próximas da criminalidade. Um momento crítico é a falência do banco 
Lehman Brothers, que deixou em grandes dificuldades a maior parte dos grandes bancos privados do 
planeta, que pediram aos poderes públicos para serem resgatados. Conscientes dos riscos que corriam 
pelo facto de possuirem títulos tóxicos, os bancos recusaram emprestar uns aos outros no mercado 
interbancário,  o  que  gerou  uma  crise  de  liquidez.  De  forma  unilateral,  isto  é,  sem  a  consulta  
democrática das populações, os governos europeus e norte-americano injetaram milhares de milhões 
de euros nas instituições financeiras para evitarem as falências. Mas as ajudas foram concedidas sem 
contrapartidas, os Estados não impunham condições aos bancos e recusavam, na maioria dos casos,  
entrar  no seu capital.  Também em França,  sem exigir  nada,  o Estado pagou aos bancos 10,5 mil  
milhões de euros, em Outubro de 2008, e depois o mesmo montante, no início de 2009, para ajudar a 
recapitalizá-los.

Mas, uma vez reerguidos graças ao dinheiro dos contribuintes, os bancos retomaram a sua  
atividade  anterior,  sem  mudarem  em  nada  as  suas  práticas  nocivas.  Voltaram  a  pagar  bónus  
exorbitantes e voltaram às suas atividades especulativas, atacando agora as dívidas dos Estados. O 
resultado de tal conduta  não se fez esperar, despoletando a crise da dívida grega no verão de 2011.  
Essa crise afetou o conjunto dos países europeus e foi acompanhada pela implementação de medidas 
de austeridade de uma brutalidade jamais vista nos últimos anos. Na verdade, sob pressão da troika  
(Banco  Central  Europeu,  Comissão  Europeia  e  FMI),  o  governo  grego  cedeu  e  impôs,  à  sua 
população, esforços ineficazes e injustos: diminuição de salários e pensões; supressão de postos de 
trabalho; ruptura nos serviços públicos, mantendo, no entanto, os gastos em armamento, as isenções 
fiscais que beneficiam os grandes armadores, os detentores de grandes fortunas no estrangeiro e a  
Igreja Ortodoxa que é a maior proprietária de terras do país.

A amplitude da crise das dívidas públicas gerou movimentos de cidadãos com o objectivo de 
realizarem auditorias  às  dívidas  públicas  e  de  refletirem  sobre  a  implementação  de  um sistema  
bancário  ao  serviço  das  necessidades  da  população.  Antes  de  distinguir  entre  sistema  bancário 
alternativo e sistema bancário atual, em termos de objetivos, organização e funcionamento, convém 
definir os princípios que compõem os dois sistemas.

4. Dogmas liberais versus princípios éticos.

É muito útil a identificação dos dogmas liberais, que fundamentam o capitalismo financeiro, que 
surgiu  há  trinta  anos.  É  útil  porque  deixa  transparecer  quais  são  as  motivações  e  quem  são  os 
instigadores do sistema, destacando os efeitos desastrosos resultantes da adesão a esses pressupostos.

Podemos agrupar esquematicamente, numa constelação, esses princípios:

• a concorrência (livre e não distorcida, por vezes é especificado, e que, de facto, exclui os  
pobres).

• a desregulação (ou seja, a demolição metódica da regulação e da supervisão que enquadra o  
funcionamento dos bancos e das instituições financeiras, alegando que quanto menos regras  
houver, melhor funciona...).

• a opacidade (o sigilo bancário e os paraísos fiscais  propícios  à ocultação e  à lavagem de 
dinheiro). 



A falência do atual sistema financeiro torna urgente a implementação de um sistema financeiro  
alternativo e a definição de princípios fundadores, que são:

• a solidariedade, tendo em conta, em particular, a ética da vulnerabilidade.

• a regulamentação rigorosa da atividade bancária e financeira, com a afirmação do primado da 
responsabilidade sobre a liberdade.

• a transparência, com a abertura e publicidade dos registos de contas dos bancos e o fim do 
shadow financial system (as instituições financeiras a operarem sem regulação).

Partindo  desses  princípios,  é  possível  construir  um  projeto  bancário  alternativo  "uma 
desprivatização  total  do  setor  bancário",  segundo  as  palavras  de  Frédéric  Lordon8,  visando  a 
socialização da totalidade do sistema bancário. O projecto, aprovado na última reunião dos Solidaires, 
em junho de 2011, em Villefranche-sur-Saône, difere do projeto da CGT, da ATTAC, da  Front de 
Gauche e  de  alguns  economistas  como Dominique  Plihon,  que  defendem a  criação  de  um polo 
bancário e financeiro público.  O projeto de um polo financeiro público,  proposto pela CGT, visa  
"retirar  uma  parte  da  esfera  financeira  da  influência  dos  mercados  financeiros"9.  Segundo  essa 
conceção,  o  sistema financeiro  francês  seria  constituído  por  três  componentes:  o  polo  financeiro  
público  (que  reúne  a  CDC,  o  Banco  de  França,  o  Banco  Postal,  o  Crédit  Foncier,  OSEO, 
UBIFRANCE, a  Coface,  a Agência francesa de desenvolvimento e a parte francesa do  Dexia), os 
bancos mutualistas  (caixas  de aforro,  os bancos populares,  o  Crédit  Mutuel,  o  Crédit  Agricole)  e 
grandes bancos privados (BNP, a Société Générale, o Crédit Lyonnais). O projecto para a criação de 
um polo financeiro público é atualmente desenvolvido pelo coletivo "Pour un pôle financier public au  
service des Droits".

O projeto de socialização é defendido principalmente por Frédéric Lordon, Michel Husson e pelo 
Comité para a Anulação da Dívida do Terceiro Mundo.

5. Para a socialização do sistema bancário :
As propostas de Sud BPCE.

Se considerarmos que a moeda, a poupança, o crédito e o sistema em que se enquadram 
são bens públicos, e, se percebermos que a segurança dos encaixes monetários da população e 
a preservação da integridade do sistema de pagamentos são indispensáveis, então, a criação de 

8 Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », in Changer d’économie, 
les économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2011, p. 242.  

9 «L’urgente nécessité d’un pôle financier public», Plus forts ensemble (publicação mensal dos 
militantes da da CGT Finanças), janeiro de 2009 – fora de série, pp. 8-11.



um sistema bancário público é uma necessidade. No momento atual, a implementação de um 
sistema socializado de poupança e de crédito exigem dois pré-requisitos:

• “um saneamento transparente, eficaz e radical do setor financeiro e dos funcionários 
públicos que traíram a confiança da população”10. 

• uma auditoria cidadã à dívida pública, com o objetivo de identificar a parte ilegítima e 
ilegal que não deve ser paga11.

Preferimos o termo socialização ao termo nacionalização, para sublinhar que, para nós, o 
fundamental  é  o  controlo  cidadão  e  uma  tomada  de  decisão  partilhada  entre  dirigentes, 
representantes  dos  trabalhadores,  clientes,  associações,  eleitos  locais  e  representantes  de 
instituições bancárias nacionais e regionais.

Eis aqui algumas medidas que propomos com vista à organização e ao funcionamento do 
que poderia ser um sistema bancário socializado.

Sobre a organização,
• Socializar o setor bancário no seu conjunto.
• Separar os bancos de financiamento e de investimento (BFI) dos bancos de depósito e 

forçar os bancos a respeitarem uma taxa obrigatória pela posse de títulos públicos
• proibir transações em paraísos fiscais.
• permitir que o BCE e os bancos centrais emprestem diretamente aos Estados (o que 

exige uma ruptura radical com a lógica dos Tratados de Maastricht e de Lisboa).
• organizar  as  relações  entre  as  diferentes  estruturas  financeiras,  com  base  na 

complementaridade e na solidariedade e não na competição, garantindo a cobertura de 
todo o território.

• desenvolver  a  especialização  quando  as  atividades  necessitarem  (por  exemplo,  as 
coletividades locais, as instituições públicas, as PME, as associações, etc.).

• fazer coincidir a actividade bancária e o interesse geral, com o objectivo de facilitar a 
transição  de  uma  economia  capitalista,  produtivista  para  uma  economia  social  e 
ecológica.

Sobre o funcionamento,

10 Citamos aqui a frase de James K. Galbraith, proferida durante a sua declaração de 4 de Maio de 2010, 
perante a subcomissão judiciária sobre o crime e a droga do Senado norte-americano.

11 Uma dívida ilegítima é uma dívida que contraria as políticas públicas e que é injusta, inadaptada ou abusiva.  
Resulta do braço de ferro entre o país e os seus credores. O país não pode ser obrigado a pagar se as condições  
em que foi  contratada a dívida violarem a soberania do Estado e os direitos humanos. Uma conceção mais 
alargada de dívida ilegítima destaca as condições que levaram um país a  acumular  uma dívida elevada e a 
colocar-se nas mãos dos mercados financeiros. A ilegitimidade fundamenta-se em três mecanismos: despesas 
elevadas que surgem sob a forma benefícios ao capital, um baixo nível de impostos diretos (impostos sobre o 
rendimento, o capital e os lucros das empresas) e fraca progressividade fiscal, significativa evasão fiscal. Os  
empréstimos tóxicos concedidos às coletividades  e às instituições públicas e, sobretudo, os custos que geram são 
um exemplo recente dessa dívida ilegítima.



• afastar a economia e os Estados do controlo dos mercados financeiros (revogação do 
artigo 63º do Tratado europeu).

• limitar as tomadas de risco.
• aplicar uma taxa sobre as transações financeiras.
• Proibir  a  titularização,  os  mercados  de  balcão,  a  alavancagem  e  as  atividades 

especulativas.
• proibir  os  bónus,  os  stock-options,  as  “reformas  douradas"  e  outras  vantagens 

injustificadas  e  derrogatórias  (implementar  um  RMA,  Rendimento  Máximo 
Autorizado).

• proibir as Parcerias Público-Privadas (PPP).
• proibir a conversão de dívidas privadas em dívidas públicas e pôr fim à socialização 

das perdas.
• definir uma taxa privilegiada  para a concessão de empréstimos a coletividades locais, 

instituições públicas e organismos ligados à habitação social
• criar uma quotização obrigatória (contribuição social e solidária), na contabilidade das 

grandes  empresas  e  das  grandes  sociedades,  com  o  objetivo  de  gerar  recursos 
destinados  a  financiar  os  agentes  públicos  responsáveis  pela  realização  de 
investimento público. Esses "empréstimos" seriam pagos a uma taxa baixa ou nula e 
reembolsados  durante  um  período  alargado.  Esses  montantes  poderiam  constituir 
reservas a aplicar em caso de falência ou no caso de as empresas serem incapazes de 
pagar impostos e outras contribuições.

• comercializar produtos simples e sem risco para o cliente (propôr aos clientes produtos 
simples e seguros, de acordo com as suas necessidades).

• permitir que os funcionários das instituições financeiras assegurem aos clientes um 
autêntico serviço de aconselhamento e romper com as políticas comerciais agressivas 
de venda forçada (benchmark,  challenges, etc…), com consequências deletérias para 
os clientes e para os empregados dos bancos.

• privilegiar um serviço de proximidade e de qualidade, acabando com as políticas de 
externalização levadas a cabo no momento.

• praticar uma verdadeira política de transparência, com a abertura dos livros de contas 
dos bancos.

• designar  democraticamente  os  órgãos  dirigentes  e  associar  à  tomada  de  decisão 
representantes dos trabalhadores, clientes, associações, eleitos locais e representantes 
de instituições bancárias nacionais e regionais.

• implementar um controlo efetivo das atividades bancárias.
• Suprimir as avaliações das agências de rating.

• Em conclusão trata-se de fazer entender às populações, como em muitas outras áreas, a ideia 
de que um projeto bancário alternativo, em que o banco é uma ferramenta ao serviço dos 
clientes  (particulares,  empresas,  coletividades  locais  e  instituições  públicas...)  é  não  só 
possível, mas necessário!

Trad. Maria da Liberdade


