ELEIÇÕES NO MONTEPIO: Lista C quadruplica o número de votos (obtém 22,6% dos
votos) e triplica o número de eleitos para o Conselho Geral do Montepio
Realizou-se no dia 7 de Dezembro de 2012 as eleições no Montepio, que é a maior
Associação Mutualista do país com 520.000 associados. Nestas eleições que tinham como
objetivo eleger os corpos gerentes do Montepio para o triénio 2013-2015 participaram, para o
Conselho Geral do Montepio, três listas, sendo a Lista C aquela de que fazíamos parte. Os
resultados para o Conselho Geral constam do quadro seguinte.
Resultados das eleições para o Conselho Geral do Montepio
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Como revelam os resultados verificou-se nestas eleições um aumento muito grande dos
associados que votaram. Entre 2009 e 2012, o total de votantes para o Conselho Geral do
Montepio aumentou de 29.364 para 74.965, ou seja, subiu em 155% (2,55 vezes mais). No
entanto a subida de votação na Lista C, lista em que participamos, aumentou em 303% (quatro
vezes mais), enquanto a subida na lista do conselho de administração (Lista A) foi de 161%.
Como consequência, a Lista C viu o numero de eleitos para o Conselho Geral aumentar de um
para três, enquanto a Lista B, constituída por pessoas diferentes das que se apresentaram nas
eleições anteriores numa lista com a mesma designação, viu o numero de eleitos descer de
três para um, e a Lista A, que tinha o apoio dos meios do Montepio já que era a lista do
conselho de administração, não conseguiu aumentar o numero de eleitos para o conselho
geral mantendo o mesmo total obtido nas eleições anteriores (8).
Os resultados destas eleições mostram, por um lado, uma crescente participação dos
associados na vida do Montepio e, por outro lado, que um numero cada vez maior de
associados não está de acordo com a forma como o Montepio está a ser gerido por uma
administração que se tem perpetuado, que se carateriza por intimidar os trabalhadores do
Montepio, que muitas vezes não respeita os associados, que pretende retirar todo o poder aos
associados para os concentrar em si alterando, para isso, os estatutos da Caixa Económica Montepio, e que, pelo fato de não existir no Montepio um órgão independente que fiscalize a
sua atividade, acumula erros de gestão graves agora mais visíveis com a crise, utilizando as
poupanças dos associados para adquirir empresas que agora estão a contribuir para as
dificuldades do Montepio e para a reduzida rentabilidade das poupanças dos associados.
É tudo isto que é necessário mudar e que nos empenharemos em alterar. Agora eleito para o
Conselho Geral do Montepio reafirmo esse compromisso com todos os associados que
confiaram em nós, votando na Lista C, assim como o compromisso de os manter
permanentemente informados sobre a situação do Montepio, sobre as decisões do conselho
de administração bem como sobre as nossas posições no Conselho Geral do Montepio,
através de uma informação independente e não controlada pelo conselho de administração.
A Lista C não se candidatou nestas eleições para o conselho de administração do Montepio
tendo apenas participado a Lista A e a Lista B. A Lista A, que é constituída na sua quase
totalidade pelo conselho de administração que esteve em funções no triénio 2010-2012,
ganhou as eleições com 55.863 votos, tendo a Lista B obtido 18.863 votos.
Finalmente, queremos agradecer a todos aqueles que confiaram na Lista C votando nela para
o Conselho Geral do Montepio. Tudo faremos para corresponder à confiança que depositaram
em nós. Também queremos dizer a todos os associados do Montepio, seja qual for a lista em
que votaram, e nomeadamente aos trabalhadores do Montepio, muitos deles submetidos
diariamente a uma clima de intimidação, que poderão contar sempre connosco na defesa sem
medo e intransigente dos seus interesses e direitos e na defesa do Montepio e dos valores do
mutualismo, infelizmente esquecidos na pratica diária do conselho de administração que
esteve em funções no triénio 2010-2012.
Eugénio Rosa
Cabeça da Lista C eleito para o Conselho Geral do Montepio
8.12.2012

