
 

ANÕES EM BICOS DE PÉS E GIGANTES COM PÉS DE BARRO 
 

Vieram-me estas expressões à mente quando comecei a ler a recente alteração ao 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras operada pelo 
Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de Outubro, e dei por mim quase inconscientemente 
a revisitar acontecimentos recentes. E pensei logo em regulados e reguladores. 
Concretizando: pensei, entre outros casos recentes, mas principalmente, no BPP, no 
BPN, no BES e na PT. E, claro, também na CMVM e no Banco de Portugal. A ordem dos 
factores é aqui totalmente arbitrária. Anões em bicos de pés e gigantes com pés de 
barro. Ou gigantes com pés de barro e anões em bicos de pés. Deu o que deu... 
Não há economia nem sociedade que resista à pura ganância, ao constante 
desperdício, à falta de seriedade, ao défice de coragem, à escassez de inteligência e à 
cultura burocrática, de acéfalo seguidismo, de práticas ancestrais, de rotinas 
instituídas, de pensamento acrítico, de cúmplice amiguismo, de perene incompetência 
e de constante alijamento de responsabilidades. Todos fomos e somos enganados.  
E também o legislador anda e continua muito enganado. Logo na primeira frase da 
exposição de motivos, o Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de Outubro, começa por 
convocar a crise financeira e o reforço do sistema financeiro. Sublinha por duas vezes a 
prioridade dada ao financeiro quando a essência da crise é motivada por dois défices 
brutais: o da economia da traficância e do desperdício e, sobretudo, o do subvertido 
sistema de valores vigente na sociedade contemporânea, que subsiste com o 
beneplácito ou, pelo menos, com a inércia ou a cumplicidade silente das autoridades.  
Mais uma vez, o legislador enga(la)na-nos agora com um conjunto adicional de 
normas, cada vez mais complexas, umas realmente necessárias outras excrescências 
inúteis ou mesmo perigosas, que podem ou levar ao farisaísmo e a deixar-nos mais 
incautos, ou, no limite, um pouco mais assoberbados a cumprir minudências mas não 
descansados. Uma miragem e um risco se não forem efectivamente mudadas as 
mentalidades reinantes e as actuações dominantes. De regulados e de reguladores. 
Não há finanças que resistam com uma economia infectada, em coma, doente ou fraca 
e que aguentem quando há tantas ineficiências e tantos golpes sujos. Não há empresas 
que resistam se não se premeia a integridade, a seriedade e a sobriedade dos seus 
dirigentes ou o mérito, a verticalidade e o empenho dos seus colaboradores e, muito 
menos, se se perseguem apenas pessoais, egoístas e mesquinhos interesses, com 
prejuízo das pessoas, das instituições e da racionalidade económica e empresarial. 
Como bem dizia, e escreveu, uma das pessoas mais sábias, competentes, corajosas, 
coerentes e sérias que conheci no exercício da minha profissão, e que ao invés de ser 
das reservas morais e dos motores de desenvolvimento deste país é, talvez por isso, 
um dos perseguidos do sistema, “bem cedo emergiu a ostentação de lucros que não 
eram propriamente produto do talento empresarial mas resultado de expedientes que 
aproveitavam as novas liberdades e reduziam à quota mínima as obrigações para com 
os accionistas, os clientes e os trabalhadores”. E continuava, “com a aproximação do 
final do século, o mundo passou a viver na espessura da superficialidade, com o triunfo 
do imediatismo e do individualismo. Foi assim também na vida pública, bastando 
substituir accionistas, clientes e trabalhadores por cidadãos e eleitores, a quem se 
prometeu o que não se tinha intenção de cumprir e a quem se enganou com 
promessas de um futuro radioso”. Vê-se... 
 


