
                        
 

 
 

 

 

Exm.º Senhor 

Presidente da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Administração Pública 

Deputado Eduardo Cabrita 

 

 

O País tomou ontem conhecimento das medidas aplicadas pelo Conselho de Administração 

do Banco de Portugal ao Banco Espírito Santo, S.A. – instituição que se encontrava numa 

situação de grave desequilíbrio financeiro.  

 

Segundo o próprio comunicado oficial do Banco de Portugal, “Os resultados divulgados em 

30 de julho refletem a prática de atos de gestão gravemente prejudiciais aos interesses do 

Banco Espírito Santo, S.A. e a violação de determinações do Banco de Portugal que proibiam 

o aumento da exposição a outras entidades do Grupo Espírito Santo. Estes factos tiveram 

lugar durante o mandato da anterior administração do Banco Espírito Santo, S.A.. Atos 

praticados num momento em que a substituição da anterior administração estava já 

anunciada traduziram-se num prejuízo adicional na ordem de 1,5 mil milhões de euros face 

ao expectável na sequência da comunicação do Banco Espírito Santo, S.A. ao mercado 

datada de 10 de julho.” 

 

A solução de resolução, adotada pelo Banco de Portugal e ontem divulgada pelo seu 

Governador, tendo sido tomada no respeito pelo quadro legal vigente, defende, no 

entender dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, os contribuintes, os depositantes 

e as empresas que trabalhavam com a referida instituição bancária, preservando, 

igualmente, a indispensável estabilidade do sistema financeiro. 

 

Tendo presente o carácter inovatório da solução apresentada e a conveniência de se obter 

um esclarecimento público ainda mais aprofundado acerca da mesma, em ordem, 



                        
 

 
 

designadamente, a melhor se compreender a realidade do “Novo Banco” e, também, a se 

continuar a assegurar a tranquilidade dos mercados e a confiança dos depositantes, 

considera-se da maior importância proceder à audição urgente do Senhor Governador do 

Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa. 

 

Nesta conformidade, os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP vêm 

requerer a audição do Senhor Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, no 

próximo dia 7 de Agosto, após a reunião da Comissão Permanente da Assembleia da 

República, efeito para o qual mais requerem a convocação de uma reunião da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Administração Pública. 

 

 

Lisboa, 4 de Agosto de 2014 

 

Os Deputados, 

 

 

 

Duarte Pacheco                   Cecília Meireles 


