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PART/DO SOCIAL-DEMOCRATA
SECRETARIADO NACIONAL DOS SOCIOPROFISSIONAIS

V ENCONTRO NACIONAL DOS BANCARIOS SOCIAIS DEMOCRATAS
Cons tituiu uma grande manifestagao de vitalidade e de pujanga dos banci:7.
rios sociais democratas e do PSD, a. realizacao do V Encontro Nacional dos Bancirios
Sociais Democratas que,nos dias 30 e 31-10.82, no Vimeiro, reuniu 450 participantes
de todos os Distritos do Continente e das Regi6es AutOnomas dos Acores e da Madeira,
integrando dirigentes e delegados sindicais, membros de C'S e Sub-Comiss6es de Trabalhadores, deputados, quadros gestores e dirigentes s6cioprofissionais da Banca.
Esta reuniao,promovida pelo Secretariado Nacional dos SOcioprbfissionais
e estruturas sOcioprofissionais bancirins, foi presidida na sessao de encerramento pe
lo Presidente do PSD, Francisco Pintod-Balsemao, que na altura fez uma importante comu
nicagio sobre a actualidade econamica e Politica do Pais, estando ainda presentes os
dirigentes nacionais Nuno Rodrigues _ dos,Santos, Leonardo Ribeiro de Almeida e Antal.°
Capucho.
UGT esteve representada(pelo-Seu Presidente e Secretgrio Geral, respec
tivamente Miguel Pacheco e Torres Couto-,--enquanto a Tesiresd se fez representar por
Fernando Figueiredo e Nunes do Vale.
A sessao de abertura foi pesidida pelo Secrefirio Geral do PSD, AntOnio
Capucho, que proferiu uma intervengio sobre a situagao politica e realcou o interesse desta jornada de trabalho dos bancirios sociais democratas.
A. Mesa dos Trabalhos foi constituida por Manuel Antal° Araiijo Santos,

deputado, Eduardo Gomes,_da Direcgao dos Bancarios do Sul e Ilhas, e Pinto Carvalho,
da C.T. do BPA - Porto.
Os quatro temas do Encontro foram apresentados por: Prof. Anibal Cavaco
Silva; Rui Machete e Luis Almeida Fernandes; Jose Oliveira e Costa, Pinto Ramalho e
Muilos Lage; e Joaquin Eduardo Games.
No decurso dos trabalhos aderiram os seguintes 22 (vinte e dois) novos
militantes ao PSD,numa inequivoca demonstragao do relevante papel das estruturas
profissionais tambem na captagao de mais filiados:
- Rtancisco AntOnio Mbnteiro Albuquerque - BBI - Lisboa (Membro do Conselho Geral do
Sindicato)
- Rui Nuno Santos Leite - BTA - Lisboa (Membro do Conselho Geral do Sindicato)
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- Alfredo Nunes Almeida Barros - BNU - Porto
- Amancio Santos Mouquinho - BTA - rvora
- Carlos Eduardo Duarte Santa - BBI - Lisboa
- Carlos Manuel Teixeira Mateus
- BB=I -Lisboa
- Eduardo Matos Castro - BPSM - Lisboa

nbro da Comissao de Trabaihadores)

= Francisco Manuel Dias Ramos da Silva - BTA - Lisboa
Humberto Graga Lopes - BBI - Lisboa

- Joao Godinho - BP - Lisboa
- Jose Antonio Carvaiho Dias - BPSM - Lisbba

- Alvaro George Franco Desmbt - BPSM - Lisboa
- Fernando Rasteiro Pereira Medina. - BPSM _ Lisboa
- Carlos Filipe Roseiro da>Silva

—~~ - Lisboa - " (Iernbro do Coelho Geral do S i
dicato)
- Jose Antonio Miranda -;
BPA -Lisboa (Delegado Sindical)
- Jose Filipe Pacheco da Silva - BTA - Lisbba
- Jose Manuel Pinto Bastos - BPX - L boa
- Ju1.io da Silva Pessoa Seabra - BPA - Santarem
- Maria do Carmo da Silva Esteves,-Ribeiro Nunes - BESEL - Maria Fer
Wanda Rodrigues Salvado Cosine - BFB - LisboaSantarem Delegada Sindical)
- Maria Manuela Castanheira Cora a -

~

Bi -Lisboa

- Mario Cesar Ferreira de Almeida - BESCL - Lisboa

bro do Conselho Geral do Sindicato)

c2iLCIus

E S

SUA D
1.
A Situação econjca do Pars 6 grave e o probla major neste momento o desiquj
brio da balaiça cam exterior.
2.
A COrrecçao do desijlb±0 exteo no de, am si mesmo, ser objectivo da pO1tj
ca econjca, mas, se atingfr grane aide poder condicior a prossec50
dos seus verdadeiros objecj05
Co
o crescimento
prego, a contenção dos preços, uma melhor
distribujçodadoeconja, a reduço do desem
mento regional.
e o desenvoivi
3.
A dvjda externa portuesa atinglu valores muito altosam teos de Percentagem do
produto naciol e am Cparação
COM
outros parses europeus, a carga dos seus juros
pesada e a sua amortizagao vai concentrarse am aflos pr6xnos
4.
Tendo-se por desacopyj a lreMa das resenjas de ouro, por dijnjr a margan de
manobra perante os credores estrangeiros fica
principal
ce aos dfjces externos ,a contracçäo de
incipal rerso para fazer La
flOVOS
vez majs
empr6stimos, o que se Co1idera cada
di1jj atenci
o as alteraces que se estäo a verificar nos mercados in terncjojs (papel crescent
ye mais rigoroso do FMI am COnsocia can a retracço
dos grandes bancos estraefros deslocaço dos "superayits?? cambiajs dos passes
babes para outros paises majs cautelosos nas suas aplicac5es)
5.
Perante
meios
ao esta Conjuur & impera0 travar o crescimento da dlvjda externa pelos
floSSo

alcance e a Banca tan uma accão a desenvolver neste campo, mo1ente
na detecção e desencorajameno de operac6es que visn a fuga de capitals.
6.
preocupante a desaceleração constatada no investento produtivo nacional, da qual
depend a criaçäo de flOVOS
empregos e de receitas cambials.
7.
A poupança interna privada 6 fraca, estg an queda, e por outro lado, 6 negatjva a
poupança do sector pblico. Daqul advi efeitos pernjcjosos sobre a nlvel dos preços e o crescimento econonjC0 Iniporta, por coflSegliinte tomar medidas para Lomentar
a PoUpança privath e suster a sua queda, bn como para conter a dfice do sector p
bilco.
8.0 combate

a

inflaccão
de ser prossejdo energicamente, pois a flossa ta de inLlacco tenders
a crescer
om
1982 quando na mdia dos palses da OCDE essa tendncia
decrescente
9.
Elevadas taxas de inflacco criain uma envolvente desfavorvei ao di1ogo entre os
parceiros socjajs di1ogo que se tam por indlspensvei
Pals.
a recuperaç0 econ&ica do

10. 0 sistema bancrjo Go pode, por

Si s6, resolver todos
Os
problem econmjcos do
Pars, rnas tan impOrtte papel a desempenhar na sua resoiução des ignadamen.

- 0 contributo para o aunento da taxa de Poupanca pela criação de novos

instrumentos financejros de aplicaçao cia mesina, promovendo a coiaboração de titulos
anitidos por anpresas flãOfjncejr e pelo sector public0;
- penhando_se na reviização do mercado financeiro e no ban funcionaiento do
mercado rnonetãrjo;
- Ranunerapo as capitais que ihes
são
cOnfiados a taxas de juro que não se aftan muito cia apiicacão an
activos an
moeda estrangeira de forma a, an conjuga
ção cam a evoluçao cia taxa do escudo, desencorajar a fuga de capji
s;
- ciarente
DiStribuindo
o crdjto an COflSoncia corn a p011tj econörnica, que deve ser
defjda
an
ordan a estabelecer Sectores de grande prioridade tais
co: as industriasdeortacão, o thrjs
a agrjcu1
tacão
a pesca, a flares
, a energia a construção e a habitaçao
11.
necessgxio e"Abelecer um piano arnj0 prazo para o sector anpresarial do Esta
do, tai Cano propugna o pTogTama do nOSSO Partido,
12.
Recothecese que se-instalou, um climaespeculativo nos agenteS econjcos que a
Banca deve canbater pelos rueios ao seu aicance.
13.
A POlitica
de rtrjc5s monet9rias deve ser oThada conic adjuvante no Canbate
fiaccão
e não
a in
principal.
14.
Deve ser aberta a PosSibiiidade legal de constituicão de bancos privados, porque
tal 6 ConIoe a
i1nportj que a ideologia social danocrata confere iniciati
va privada porque nia faz sentido que bancos estrangeiros privados possa, ap6s
adesão LEE, instalr-se no Pals e bancosna
cionaisrar, e
privados näo possani aqui ape
porque importa. reforcar a confiança dos agentes privados no
Sistana econ6mica, onde se ihes recopJece papel fundamental,
an particular corno eortdores
15.Contudo, 6
irrealista pensar que a nova Banca privada possa cpntribuir nesta con
juntura siificativente para a resoluçao dos desequi1lj05 actuais, dado que
So atingiri an
prazo utii a densão e a rentabjildade indispensaveis para tal
contributo nan poderd isentar-s0
do rigoroso cprento de uma poiltica monet
na restritiva
16. A Banca pnivada que vier a operar no Pals, terã de actuar de acordo can a po1lt_
ca econica definida pelo Gerno, subordinar_se inteiranlente ao poder politico
e ser peanefltaneflte avaijath quanto acs efeitos sociais da sua actuaç0,

VECrORES DE

U DO SECTOR PANCj2 JUtj NOT

CEE

17. A pr6xima adesäo

a

CEE eo1ve a aplicaço ao sector bancrjo por5 dos prcl
pbs de 'go dicrjmj
0
e da liberdade de estabelecimen.toe a Vonsequente abertu
ra da Banca a
C0ncOI.noia estrangeira
18. As

novas colxUc6es de concorrincia iniposm_ pela abertura do sector exigan
cia equn
Barica
um grade e urgente esforço de adaptaço e de especja1i0 semlo, an cons
cia, de enverr par flOVOS
mtodos de gesta:o.
19.
Necessidade urgente de aznpla divulgaçao das nor1na exigidas pelas COmunidades Euro
pelas Para captaço das interveng6es financeiras (Fuido Buropeu de Orientaçao e Ga
rantia Agricola, Fu0 Social Fuo de Des emJolvjmento Regional) pelos seus bene-.
ficirjo5 e organj05 iflterfl1edjrjos a fin de que a Banca an conjunto can as mes
inos ponha an Pritica as mecanjsjnos de captaçao das referidas interrenc5es
20. Recothec
e
a necessidade da b1icaço pr6x
de
ma bane ro.
nova Iii-dro dos siste
21. Os trabaThadores e
Os
22.

sindjcatos tn um papel verdadefrente Positivo na resposta a darajsfj0 criado pela situaço nova de abertura e de COflcorrncja
Caber aos sijjcatos defender as justos interesses dos traba1dores e contribuir
Para a dinmjzao da Banca, tornano_a um sector de alta prodatividade e fazeno
dele un dos motores de inovaço e de modernizaço da econanja do
flOsSo Pals. Cabe
ainda aos'.sjjicatos assegurar que o necessrjo desenvo1vj0 econ&njco se pro-.
cesse an terjnos de garan.tir major ban estar e iustiça social.
/

.7

ABANCAEOOTJ REGIONAL

23* No quadro actual de centraiizo aisava nacional o grau deteen
da
Banca no processo de desenvoivjento regional reduz-se a casos pontuats, san No
reflexos expresslyo5 na correcçio das ass iJne.ias regionals.
24. Impäe-se acelerar o processo de regional izaço dinainjza

o a discus0 pbijca do
livro branco sabre regioflaljzaç0 oportlumente publicado. TO filosofia de adrnintração püblica, & uma expressdo prätjca do ideal social dcrata que visa in-

teressar todos as portugues5 na resolução dos problanas, numa saudve1 competição
que inuito pode contribufr para utilizar de forma Optilnizada as recursos do Pals.
25. A regionalizagio,quando articulada can pianos de deseoiyjmento def'üdo5 pelo
Governo central e acompaj1Jdos das bases normativas que transmit, articuladamen
te, esses pianos de forma coerente, prestigia a autorje do Governo, motiva as
POPulac6
es e cria,assim, condic5es anulaço que conduzirio, necessariameflte a uina
rpida reduço das assijnetrjas regioj5

26. Una vez desencadeosos princpjos da regionaj0 desenvolve...se as cond:jc6es de auto_aumennçao. quer na forinaço de quadros, quer no P
ro,
lano fiacej
pela. atracço que exercer sobre as renessas dos enigran5
na medj en que respoe a ia aspiraçao que Thes
6 muito cara - o proesso
da sua terra. Efectjvainente o efejt
d10 por
as Suas preocupac5es dc ord
lado,poden ver satisfeitas
de -forma
-forma viva, na
econj pesSj , por oUtro Sentir frutjfjr,
sua terra, o produto do seu trabatho
27. Cen a
alizagdo crjse aa as Coic6es de acesso, questj
opj aos
fundos da CBE Para ajuda ao desenyo1vento regiop•

CreditoaoSectorp.

28. Depois de vrjos anos de Utilização demag6gica e at& fraudulenta do Crdjto
cola de nergncja - coin partjl. respopsabj1ie das forcas comunistas- recai agora sobre a Aliança Denocrtj
0 peso das COnseqUj
ve
mültiplos e c05 Problemas gerados e criar coic5 a quen cabe resol
milh5e
roes
es Para regularizar
e Contos de prejujos
29. Sal'jen
tda a necessidade de dinamizaço e mora1iz
qu
aço do st
SIFAP, Para o
es0
iispenve
acc6es
de
sensibi1jzaco
dos
inteentores no processo de
da è do rdjto.
30. A apreclaçao
das opaces t
er que ocorrer en tempo til
mos baseados na quali
e assenr en mecs_
da
dos
PrOPOnentes,
cessapjo
as
concess5es
de cr&jjto aos
devedor relapsos do CAB.
31. urgenteo reforco dos apoios as
cooperativas A
Trans fo
ção neaeflte adaptao
fundo de Inanejo e alargapo

de cerc1jzao e de
rea1je a litha de crdjto destda a
mesln2s o acesso as
linhas de investjjnento

a

as

B FUNCIOI%AI.
DOS BANCRrn
nv1U1 AS
32.

Foj r
ecopJecjda a necessidade de uma major inteençao dos bancárjos socja demo
crat "ascomjss5es de Traba]Jijo
anal isada a acçio pOl1tj
qu
e
deseoIyjda pelos "unitrjQs'?/pCp
yen sendo
'trays
da
Coordenadora
das
C-T'
Bancrjas
a sua d enëja ja que a sua prãtjca
e
VICIa
os obj ectjy5 desta Estruthra e
viola o sentir da esmagadora maloria dos trabafldores bancãrjos

33.
Sendo cs sociais denocras a Primeira conente laboral denocrtj
ram-se os perigos
, reconjiece
que corre o Sindjcaijsmo Denocrtico quando os
tas 1190 se apresen
Soclais Denocra
coesos, tendo-se conc1udo pela urgente realizaçao do Congresso dos Traba1idore. Socials Denocra
nos precis05 termos en que
0 VIII e
IX flgressos do Partjdo deteinavam, sen o que
n o ser fcij utrapassar a1
inas quest5 prenentes da organizaço laboraj
social denocrata

34
.Bnteos da organjzao S&ioprofjs5j01 apont_5 a1
pr6xj
objectjv05 da acço
ra(os c1eos dos Bcrios Social5 Deocra
a fim de os levar a
major Pticipaçäo nos prob1
dasTraba1hor
Instithicaes de Crdjto, especjaeflte
ves da Estrura Represenj dos
atra
es *
35. Poi realçada amportã
ncja de
nova dinjca na Partici
cratas no COOperatjijjsmo com especial
paço dos Socjajs
atenç o para
- Bancrjos
a Sithaço existente na Coop36.
Abordarase as ligac6es da estrura base - nC1eos s6cioprofl5s
gãos nacionais do Partjd0 para ef
jona. - aos 6r
ejto de consultas e°aco müa
quest5 e se pre
todas as
c a gestäo e
thactividade hancãrja.
37.
Os TrbThadores Bancãrjos Socjal5 Dnocras devero ter
ri
S pre presente a ides
ca. o social docrata e lutar, na
su esfera de acço pela sua Passag
38. Os Trabaldores Bancrjo5 Socjal5 Docratas esPeram e confiam que
Panheiros ideolgjcos tenha. igualpreocupaço nas s
Os seu
s'esferas de cpetncia e
acção, ualer que seja o nLrei em
que elas se

/

VIRDA

A Revjsäo da COsntithição da Repübljca não obstante näo traduzir a proj ecto constith
c'011ai social docrata cons tjj no actual contcto po1lt±c
iMPOrtantedeno
processo da Plena docratjzação do regirne,s0 de salientar .a marco
sua signjcjy
sideologjzao e desmulitarjzacão revo1ucjoria
Os Bancrjos Sociais Dnocratas reundos no V Encontro Nacionj,de1iberam:
1.Sauda a data da entrada
. vigor da nova Cons
tithiçäo
todas as forças parlarnentares que
da Rep1jc Portuesa e
contribuiram Para a sua concretizaçao porque de
rain urn elevado explo de patriotism0 e de apego

a

e Souber colocar
as interesses do Pals acirna das suas divergncjdnocracia
P011t1co_ptjrias
2.Manifestar as
forças ccMponentes da Aliça Docrtica de que a PSD 6 a pilar fun
darnentai e deve ser seu efectivo motor sern desvjos nem cedncjas a sua confiança e
e
xig&ncia na realizaço at 1984 do PrOgramaapoiado pelo Povo Portu5 nas elei 95es de 1979 e 1980, COjCtos de que da efectivaçao do projecto de SOciedade da AD,
o regime dnocrtico sairã reforcado o Estado servjrã meihor as cidados e o Pals
ter mais prosperidade e JuStiça social.

,MOç
LIBER
05 traba1dores polacos vi seo vi'timas
da por
de Uma ditadura militar, concebjda e apoia
e se tn traduzido EM feroz repressao as
liberdades Siadicais, na
riso de miThares de docratas que na Pol6nia lutarn pelo Sindicalismo Lie e na
Vr
recente extinçao illcita do 'Soljdarjedadetl ao arrepia de todas
as normas da OIT (Or
ganizaçao Internac lanai TrabaTho),
Os Bancrjos Sociais Docratas intransigentes defenores da Liberdade Sindicai e so
lidrjos corn todos as trabalhaores que uia pela Liberdade e pela em
Docyacja reunidos no seu V Encont-ro Nacional, deljber
I.
Condenar ccm veenncia a ditadura miijtar polaca, exigir o restabelecirnento dos di
reitos Siflicais na Pol5nia e a recothecjmento da Central Sind a,Independente'o
lidariedade";
2. Apelar Para a libertaço de Lech Walesa

e
de todos as polacos detidos nas pris5es
e Campos de concentraço por motivos Politico_sindicais;

3. Manifestar ao povo polaco e aos ss militantes sindicais docratas total e frater
na Soijdariedde exortando as estruturas sindicais portuguesas a tanar posic5es
firmes e eficazes em concertação corn outras confederac5es
tendentes a
internacionais sindicais
expu1so da Pol6nja da OIT.

MO c A 0
CONDalADAAVIOLAQAD DOS DIREITCS DO HOMEM

Considerando o estado actual das organizagies de trabalhadores na PolOnia e ainda as
medidas de repressao impostas pelo govern° do mesmo Pais,
Os Trabalhadores Bancirios Socials Democratas portugueses, reunidos no Vimeiro - Tor
res. Vedras em 30 e 31 de Outubro de 1982, decidem enviar a embaixaaa da PolOnia en
Lisboa, e-ao govern° da pol6nia a seguintemensagem:
- Ndo podem as Bancirios Socials Democratas portugueses deixar de manifes tar a essa
embaixada e a•esse governo a suamais veemente repulsa pela aplicacio pelo govern°
polaco das:tio apregoadas "AMPLAS LIBERDADES" ao proibir nesse-Pais a Liberdade de
Reuniao e Associacao de Trabalhadores, impondo-lhes uma lei en que tudo CONTRARIA
.a "Declaragao Universal dos Direitos do Hamen".
- Nab podem ainda,os mesmos trabalhadores, que ja foram vitimas do CORPORATIVISMO,
aceitar que aqueles que de igual =do o condenavam venham agora impor
mais violent°, regimen laboral;
- Nio aceitam que, seja onde for, seja violentada - quer na Africa do Sul, Salvador,
Brasil, quer nos pulses do "Bloco Socialista. de Leste" - A DECLARAcA0 UNIVERSAL DOS
DIREITCS DO HOMEM.
- Peden por isso a Liberdade de todos os que estgo presos por defenderem a Liberdade
de Associagdo ou Reuniao de Trabaihadores, nao esquecendo o paladino das Liberdades
Sindicais nesse'pais que se chama Lech Walesa.

MOcA 0
APOIO AO GOVERNO
Considerando que o PSD a camponente politica maioritiria na Alianca Democratica, o
que, por via desse facto, assume maiores responsabilidadesgevernativas;
Considerando que por autro lado, se aproxima um perido de campanha eleitoral para as
eleicoes autarquicas e que, nao obstante a grave crise econ6mica an que o Pais se en
contra e a deficiente politica seguida nalguns sectores pelo Govern°, urge assumir,
clarmnente, uma manifestacao de solidarielade para can o Governo;
Os Bancirios Sociais Democratas reunidos no seu V Encontro Nacional, no Vimeiro, en
30 e 31.10.82, manifestam o seu apoio e reconhecimento pela accao do Gaverno chef iado pelo Dr. Francisco pinto Balsemdo, Presidente do nosso Partido.

