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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente 

da Comissão Parlamentar de Orçamento, 

Finanças e Administração Pública 

Deputado Eduardo Cabrita 

 

S. Bento, 17 de junho de 2015 

 

Assunto: Audição do Sr. Presidente da CMVM, Dr. Carlos Tavares, sobre a situação dos 

detentores de papel comercial e outros produtos financeiros comercializados pelo BES 

O processo de resolução aplicado ao BES implicou uma divisão de responsabilidades, 

determinada por lei, entre a anterior instituição bancária e o Novo Banco. Neste processo 

foram deixados de fora diversos clientes detentores de produtos financeiros 

comercializados pelo BES/Best, nomeadamente: papel comercial da ESI, Rioforte e Espart, 

bem como ações preferenciais de veículos compostos por obrigações BES. 

A determinação das responsabilidades de pagamento aos clientes detentores destes 

produtos depende de variados fatores, entre eles a própria forma de comercialização, as 

várias declarações públicas do banco (BES) sobre a matéria, e a constituição de uma 

provisão para o efeito. A interpretação destes factos tem sido geradora de controvérsia, 

havendo uma clara distinção entre as posições vinculadas pelo Banco de Portugal, a 

CMVM e o Novo Banco. 

Segundo o Banco de Portugal a responsabilidade de determinação do pagamento destes 

produtos cabe à CMVM, desde que a solução encontrada não conflitue com a lei da 

resolução. Esse é, no entanto, e ainda segundo o Banco de Portugal, o caso do parecer 

emitido pela CMVM sobre a situação. 
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As várias posições sobre esta realidade têm sido geradoras de confusão, e impedido o 

transparente esclarecimento das centenas de pessoas que, por todas as razões 

conhecidas, têm o justo direito a uma resposta.  

Entendemos que, após a Comissão de Inquérito e as sucessivas e unanimes declarações 

em apoio de uma resposta/solução para estas pessoas, é responsabilidade da Assembleia 

da República escrutinar o trabalho das instituições supervisoras a este respeito e 

contribuir para, no mínimo, esclarecer de uma vez por todas estas pessoas que, em muitos 

casos, vivem dramas pessoais que não nos devem ser indiferentes.   

Nesse sentido, o Bloco de Esquerda considera importante ouvir o Presidente da CMVM, 

no sentido de obter informações relativamente ao ponto da situação dos ‘Lesados do BES’: 

que casos existem concretamente, que diligências estão a ser tomadas, que contactos 

existem com o Banco de Portugal e o Novo Banco para resolver a questão de forma 

definitiva.  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda requer a audição do presidente da CMVM. 

 

 

A Deputada do Bloco de Esquerda, 

Mariana Mortágua 

 


