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N!! GOV/2014/0559
Lisboa, 9 de dezembro de 2014
Exmo. Senhor
Dr. Fernando Negrao
Presidente da Comissao Parlamentar de lnquerito
AGestao do BES e do Grupo Espfrito Santo
Assembleia da Republica
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Senhor Presidente,

A prop6sito das declarac;oes hoje proferidas pelo Dr. Ricardo Salgado relacionadas com a avaliac;ao de
idoneidade e as alterac;oes ao modelo de governo do BES, entendo dever desde ja esclarecer o
seguinte:

Avalia~iio

da idoneidade do Dr. Ricardo Salgado

Na audic;ao do Dr. Ricardo Salgado que hoje (9 de dezembro de 2014) teve Iugar nessa Comissao,
retive a autorizac;ao par este dada para divulgac;ao da troca de correspondencia com o Banco de
Portugal relativa

a avaliac;ao

da respetiva idoneidade, conforme identificada cronologicamente na

nossa nota de enquadramento enviada no dia 5 de dezembro de 2014 em resposta aos pontos
numeros 5 e 6 do V/ Offcio n!!92/CPIBES de 27 de novembro de 2014 (Anexo 1).
Tendo em conta as declarac;oes prestadas pelo Dr. Ricardo Salgado, muito grato ficaria se V.Exa.
confirmasse a autorizac;ao pelo mesmo concedida para partilha da correspondencia em questao com a
Comissao Parlamentar de lnquerito (CPI). Reputo essa partilha da maior importancia para que se
perceba as varias diligencias feitas pelo Banco de Portugal para avaliac;ao de idoneidade do Dr. Ricardo
Salgado, processo esse que acabou par ser extinto par causa das renuncias par este entregue, entre
16 e 17 de abril, aos cargos nas filiais ESAF, BEST, BESI e ES Tech Ventures cujo registo se encontrava
pendente a essa data junto do Banco de Portugal.

Alegada

aceita~iio

do Dr. Morais Pires para futuro presidente da comissao executiva do Banco

Espirito Santo
Aproveito ainda a oportunidade desta carta para refutar veementemente diversas afirmac;oes feitas
pelo Dr. Ricardo Salgado durante a audic;ao na CPI a respeito da alegada aceitac;ao do Dr. Morais Pires
1/3
Rua do Comercio 148III00-150 Lisboa I PORTUGAL

\

I

Banco de Portugal
EUROSISTEMA

GOVERN AD OR

para futuro presidente da comissao executiva do Banco Espirito Santo. Para cabal esclarecimento dos
membros da Comissao Parlamentar de lnquerito quanta

a minha posic;:ao sabre essa materia, permito-

me juntar a seguinte documentac;:ao com relevancia para essa materia (Anexo 2):
1) Carta de 7 de abril de 2014, em resposta a carta do Dr. Ricardo Salgado de 31 de marc;:o de
2014;
2)

Correia eletr6nico de 20 de junho, em resposta a mensagem eletr6nica do Dr. Ricardo Salgado
enviado na mesma data;

3) Carta de 24 de junho de 2014, dirigida ao Dr. Ricardo Salgado enquanto Presidente do
Conselho de Administrac;:ao da ESFG, na sequencia da divulgac;:ao ao mercado par esta
entidade do pedido de convocat6ria de Assembleia Geral, para dia 31 de julho de 2014, para
discussao de propostas de alterac;:ao estatutaria para criac;:ao de urn novo 6rgao estatutario
(Conselho Estrategico), eleic;:ao dos membros desse novo 6rgao e designac;:ao de novo
presidente do conselho de administrac;:ao, presidente da comissao executiva e dais novas
administradores.
4)

Carta do Banco de Portugal, de 25 de junho de 2014, enviada ao Presidente da Assembleia
Geral do BES relembrando, a prop6sito da designac;:ao de dais novas administradores
executives para o BES e urn novo Presidente do Conselho de Administrac;:ao do BES, bern como
a designac;:ao de Amilcar Morais Pires como Presidente da Comissao Executiva, que deveriam
ser tidas em conta as orientac;:oes da EBA sabre a avaliac;:ao da aptidao dos membros do 6rgao
de administrac;:ao e fiscalizac;:ao e de quem desempenha func;:oes essenciais (EBA/GL/2012/06),
nomeadamente as pontos relatives a "avaliac;:ao da aptidao pelas instituic;:oes de credito",
"politicas das instituic;:oes de credito em materia de aptidao" e "medidas corretivas par parte
das instituic;:oes de credito". Foi pedido ainda, nesse ambito, que a instituic;:ao facultasse ao
Banco de Portugal o registo dos resultados da avaliac;:ao da aptidao par si efetuada aos
membros designados, conforme resulta do disposto no anexo I das referidas orientac;:oes da
EBA.
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Proposta de nomea~iio do Dr. Ricardo Salgado para Presidente do Conselho Estrategico

Finalmente, sabre a minha alegada aceitac;:ao do Dr. Ricardo Salgado como presidente do novo 6rgao
estatuario, o proposto Conselho Estrategico, cumpre-me esclarecer V.Exa. que ao Banco de Portugal
apenas compete legalmente avaliar a idoneidade dos membros dos 6rgaos de administrac;:ao e
fiscalizac;:ao das instituic;:oes de credito, e nao de outros 6rgaos estatutarios.

Com os melhores cumprimentos,

/
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Ref.!! Offcio n2 92/CPIBES

Ponto n!;! 5 - 3 Pareceres subscritos pelos Professores Vieira de Andrade, Pedro Maia e Calvao da
Silva, respetivamente, a 7 de julho de 2013, 19 de novembro de 2013 e novembro de 2013, bem
como os Oficios do BdP que os motivaram, nomeadamente o Oficio do BdP de 05.11.2013 e as
respostas remetidas pelo Dr. Ricardo Salgado ao BdP, quanto a tais oficios
Ponto n!;! 6 - Carta de Ricardo Salgado enviada ao Banco de Portugal, designadamente sobre o
pagamento recebido pelo CEO do BES por parte do construtor Jose Guilherme a troco de informa~ao
de consultoria.

Nota de Enquadramento

1.

Em final de setembro/inicio de outubro de 2013, o Banco de Portugal iniciou uma
investigac;:ao sabre alguns administradores do Grupo Espfrito Santo ("GES"), incluindo Ricardo
Salgado.

2.

Na sequencia dessas investigac;:oes, e no que respeita especificamente a Ricardo Salgado, o
Banco de Portugal remeteu uma carta em 5 de novembro 2013, questionando o administrador
sabre:

(i)

0 pagamento feito par Jose Conceic;:ao Guilherme, no ana de 2011, no montante de 8,5
milhoes de euros, a titulo de pagamento de servic;:os de consultoria e;

(ii) A relac;:ao mantida com a sociedade Akoya Asset Management.

3.

Esta carta foi respondida par Ricardo Salgado em 21 de novembro de 2013.

4.

Em 28 de novembro de 2013, o Banco de Portugal questionou Ricardo Salgado sabre o seu
processo de sucessao enquanto lider executive do GES, nomeadamente sabre o modo como o
mesmo se processaria, qual a calendarizac;:ao prevista, a quem caberia a conduc;:ao do
processo.
Na mesma carta, alerta-se ainda para a necessidade de o processo de sucessao dos titulares de
cargos sociais em instituic;:oes supervisionadas pelo Banco de Portugal dever ser desenvolvido
de forma ponderada, com a adequada transparencia e no respeito das disposic;:oes
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estatutarias, de modo a garantir a necessaria estabilidade das institui~;oes em causa. Foi
tambem solicitado que o visado mantivesse o Banco de Portugal informado sobre este
processo.
5.

Esta carta foi respondida por Ricardo Salgado em 10 de dezembro de 2013.

6.

Em 5 de dezembro de 2013 Ricardo Salgado remeteu espontaneamente ao Banco de Portugal
uma carta sobre um artigo publicado na revista Sabado, como titulo "Os neg6cios em Angola
de Ricardo Salgado", na qual desmente o conteudo da noticia em causa.

7.

Perante as respostas de Ricardo Salgado as cartas remetidas pelo supervisor, houve
necessidade de solicitar esclarecimentos adicionais em 13 de dezembro de 2013, sobre (i) a
sua rela~;ao com o gestor Nicolas Figueiredo; (ii) a alegada liberalidade paga por Jose
Guilherme e (iii)

rela~;oes

com as sociedades Savoices e Arista.

8.

Esta carta foi respondida por Ricardo Salgado em 6 de janeiro de 2013.

9.

Em 5 de fevereiro de 2014, foi Ricardo Salgado questionado adicionalmente sobre:
a)

Os indicios, que se encontravam em analise, resultantes da a~;ao de inspe~;ao do Banco de
Portugal desenvolvida em dezembro de 2013 e janeiro de 2014, destinada a avaliar os
processes do BES relatives a coloca~;ao de produtos emitidos pela Espirito Santo
International S.A. ("ESI"), obriga~;oes (Notes) e Papel Comercial, atraves da rede comercial,
entre 31/dez/2012 e 30/nov/2013;

b) Os factos identificados no documento elaborado pela KPMG sabre a ESI e intitulado
"Trabalho de revisao limitada de finalidade especial- Relat6rio sabre a fase 1 do trabalho
('Relat6rio') 31 de Janeiro de 2014 (DRAFT)", do qual se evidencia o capitulo 3 "Breve
descri(;QO dos ajustamentos de revis{io", que elenca as insuficiencias e irregularidades
detetadas nas contas daquela sociedade;
c)

A existencia de indicios de riscos graves de conflito de interesses na

acumula~;ao

de cargos

em entidades que nao se encontram incluidas no mesmo perfmetro de supervisao em
base consolidada do GES.
10. Esta carta foi respondida por Ricardo Salgado em 14 de fevereiro de 2014.
11. No mes seguinte (14 de

mar~o

de 2014) e perante a resposta do visado constante da carta

mencionada no paragrafo precedente, o Banco de Portugal colocou novas questoes sobre o
assunto mencionado em 9. a) supra, relacionado com a ESI.
12. Esta carta foi respondida par Ricardo Salgado em 28 de

mar~o

de 2014.

13. Entre 16 e 17 de abril de 2014 Ricardo Salgado remeteu ao Banco de Portugal as cartas de
renuncia aos cargos cujo registo se encontrava pendente junto deste Banco (ESAF, BEST, BESI e
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ES Tech Ventures), bern como uma proposta de calendariza~ao do seu processo de sucessao,
datada de 16 de abril de 2014.
De acordo com esse documento, previa-se que em 27 de junho de 2014 fosse convocada uma

a aprova~ao de altera~oes estatutarias para refor~o do modelo de
a recomposi~ao substancial dos 6rgaos sociais, a qual pressupunha a sua

AG do BES com vista
governo interno e

renuncia ao cargo de administrador da institui~ao.
14. Neste contexto, estando a safda de Ricardo Salgado do Conselho de

Administra~ao

do BES

garantida e devidamente calendarizada, o Banco de Portugal continuou a acompanhar atenta
e permanentemente o visado e o 6rgao de administra~ao do BES, mantendo sob investiga~ao
os indfcios que, em seu entender, se revelavam suscetfveis de ter impacto na idoneidade do
visa do.
15. No final de maio de 2014, chegaram ao conhecimento do Banco de Portugal novas factos,
decorrentes de uma denuncia apresentada par Jose Maria Ricciardi, em 27 de maio de 2014,
ap6s Ricardo Salgado ter dado uma entrevista ao Jornal de Neg6cios em 22 de maio de 2014.
16. A referida denuncia, a par de tudo o que havia sido reunido ate entao (nomeadamente no
ambito de troca de correspondencia mantida com os administradores do BES nos meses
anteriores) levaram o Banco de Portugal a iniciar, em 5 de junho de 2014, medidas tendentes
ao cancelamento do registo de Ricardo Salgado enquanto administrador do BES.
17. Posteriormente, foi publicada na edi~ao do "Expresso" de 7 de junho de 2014 uma notfcia sob
o tftulo "BES Angola perdeu o rasto a SJ mil milhOes de do/ares" cujos factos a que alude
foram igualmente tidos em considera~ao para efeitos da pondera~ao do cancelamento de
registo referido.
18. Em 19 de junho de 2014 o Banco de Portugal decidiu enviar cartas a Ricardo Salgado, Jose
Maria Ricciardi, Jose Manuel Pinheiro Espfrito Santo, Ricardo Abecassis Espfrito Santo Silva,
Pedro Mosqueira do Amaral e Amflcar Morais Pires, na qualidade de administradores do BES,
transmitindo que as
relativas

informa~oes

que chegaram ao conhecimento do Banco de Portugal,

a ESI e ao BESA, poderiam indiciar comportamentos suscetfveis de colocar em causa a

sua idoneidade, podendo daf resultar a abertura de processes de

reavalia~ao

de idoneidade,

tendentes ao cancelamento dos respetivos registos.
19. Adicionalmente, realizou-se no final desse dia uma reuniao com membros da familia Espfrito
Santo. Na sequencia dessa reuniao, Ricardo Salgado e os restantes visados (pertencentes

a

familia Espfrito Santo) apresentaram renuncia aos cargos de administradores do BES em 20 de
junho de 2014, circunstancia que acabou par determinar a inutilidade dos processes de
reavalia~ao
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20. Em 13 de julho de 2014 sao cooptados Vftor Bento, Jose Honoria e Joao Moreira Rata, em
substituic;ao de Ricardo Salgado, Jose Manuel Pinheiro Espfrito Santo Silva e Jose Maria
Ricciardi.
21. Amflcar Morais Pires, cujo processo de reavaliac;ao foi iniciado pelo Banco de Portugal em 10
de julho de 2014, renunciou em 23 de julho de 2014 aos cargos que exercia em instituic;oes
supervisionadas pelo Banco de Portugal, o que motivou o arquivamento daquele processo.

Os documentos enunciados na presente cronologia integram o processo de avaliac;ao da
idoneidade de Ricardo Salgado pelo Banco de Portugal, envolvendo informac;oes de natureza
pessoal, sujeitas a reserva da vida privada, que chegaram ao conhecimento do Banco de Portugal
em consequencia da sua func;ao de supervisao, sujeita par lei a urn dever de segredo profissional.
Par este motivo, tais documentos s6 poderao ser facultados

a Comissao Parlamentar de lnquerito,

com a autorizac;ao das pessoas neles referidos, ou se a Comissao promover as procedimentos
legais necessaries ao levantamento do segredo em causa.

Banco de Portugal, OS de dezembro de 2014
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Lisboa, 7 de abril de 2014

Exmo. Senhor
Dr. Ricardo Salgado
Presidente do Banco Espirito Santo

SenhorPresidente,

B. ~~A~~'

Tomei nota da carta que me entregou em mao no passado dia 31 de Mar~o, por ocasiao da nossa
reuniao bilateral, bern como da carta hoje entregue, em que retoma o tempo eo modo das altera~oes
do modelo de governo do Grupo Espfrito Santo (GES).
Tendo presente os problemas do atual modelo de governo do GES, que a coloca~ao da divida de curto
prazo da Espirito Santo International (ESI) veio revelar, com severos impactos flnanceiros negatives
sabre a Espirito Santo Financial Group (ESFG) e riscos reputacionais significativos para o Banco Espirito
Santo, SA (BES), o Banco de Portugal, atraves da carta ADM/2014/0025, de 26 de fevereiro,
determinou especificamente a ado~ao de medidas concretas e refor~adas de governo.
Estas medidas tern em vista, em particular (i) evitar ou mitigar situa~oes de potencial conflito de
interesses entre o ramo flnanceiro e nao financeiro do GES, (ii) garantir uma monitoriza~ao continua
da execu~ao do plano de neg6cio do ramo nao flnanceiro do GES, (iii) assegurar urn adequado fluxo de
informa~ao intragrupo, para os membros dos 6rgaos de administra~ao (executivos e nao executives) e
de flscaliza~o, bern como para o Banco de Portugal, (ivr robustecer o c6digo de conduta aplicavel aos
membros dos 6rgaos sociais e (v) atribuir responsabilidade's de veriflca~ao peri6dica do cumprimento
das disposi~oes referidas nas alfneas anteriores aos departamentos de auditoria interna e deveres de
acompanhamento refor~ados ao administrador do pelouro e Comissao de Auditoria (ou 6rgao de
fiscaliza~ao ).

a

A par destas medidas, V.Exa. comunicou-me que, na sequencia da reuniao de 31 de mar~o ultimo,
estava a considerar a cria~o de um novo 6rgao no BES, de natureza estrategica e com uma adequada
representa~ao acionista, que nao duplicasse as fun~oes dos 6rgaos sociais, designadamente dos que
desempenham fun~oes de administra~ao e de fiscaliza~ao.
Tal como transmitido a V.Exa., o Banco de Portugal entende que os titulares dos 6rgaos que resultem
da futura solu~ao de governo devem resultar de um amplo e solido consenso acionista e nao envolver
riscos em termos de avalia~ao de idoneidade.
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A aprova~ao das altera~oes estatutarias que acolham o novo modele de governo manifestamente
urgente, face aos riscos reputacionais que impendem sabre o BES. Por isso, entendemos ser da maior
conveniencia que esta aprova~ao tenha Iugar na pr6xima reuniao da Assembleia Geral, que em
principia sera convocada para o dia 5 de maio. Tal constitui a melhor defesa face aos riscos
reputacionais latentes e a melhor forma de responder sucessao de noticias surgidas na comunica~ao
social, que tern vindo a contribuir para criar urn clima de instabilidade indesejavel antes do aumento
de capital.

a

Em suma, as altera~oes estatutarias acima referidas constituem uma base s61ida para uma transi~ao
ordenada na lideran~a do BES, em conformidade com as preocupa~oes manifestadas por V.Exa.
aquando da nossa reuniao de 31 de mar~o ultimo, e criam as condi~oes necessarias para restaurar
plenamente a confian~a na institui~ao.

Estas mudan~as estruturais a nivel de governo do BES estao, alias, ja implicitas no comunicado que
V.Exa. dirigiu aos colaboradores da institui~ao, conforme tornado publico.
Estou certo que, na pr6xima Assembleia Geral, os acionistas saberao aprovar as altera~oes
estatutarias necessarias para a implementa~ao de urn modele de governo que garanta,
inequivocamente, uma gestae sa e prudente do BES, respeitando os principios oportunamente
transmitidos pelo Banco de Portugal.
Tendo V.Exa. feito referenda ao Senhor Xavier Musca na sua ultima

carta, coloco-o em c6pia.

C/c. Sr. Xavier Musca
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Lisboa, 24 de junho de 2014

Exmo. Senhor Presidente do
Conselho de Administra~ao da
Espfrito Santo Financial Group, S.A.

z.--·-'r:;~l4 ~. <.~"' 17--~,
Senhor Presidente,

Conforme divulgado ao mercado, o Banco Espfrito Santo ("BES") recebeu, no passado dia 20 de Junho,
da Espirito Santo Financial Group, S.A. ("ESFG"), acionista com uma participa~ao de 25,1% do capital
social, urn pedido de convocat6ria de Assembleia Geral, a efetuar no dia 31 de julho de 2014.
Entre os assuntos a submeter a considera~ao da referida Assembleia Geral, inclui-se uma proposta de
altera~ao dos estatutos com vista a cria~ao de urn novo 6rgao estatutcirio, denominado Conselho

Estrategico. Para a composi~ao desse novo 6rgao estatutario, a ESFG avan~ou ja com uma proposta de
dos Senhores Drs. Ricardo Espirito Santo Silva Salgado (Presidente), Dr. Jose Manuel Pinheiro
Esplrito Santo Silva, Dr. Jose Maria Espirito Santo Silva Ricciardi, Dr. Ricardo Abecassis Espirito Santo
Silva e Dr. Pedro Mosqueira do Amaral, que entretanto apresentaram renuncia aos cargos que
ocupam na administra~ao do BES, mantendo-se em fun~oes no BES ate a data da Assembleia Geral. A
ESFG propoe igualmente a elei~ao para o Conselho Estrategico do Senhor Dr. Patrick Monteiro de
Barros, ao qual poderao acrescer outros membros que venham a ser propostos por acionistas
qualiflcados. Encontra-se ainda proposta pela ESFG, para a Assembleia Geral, a designa~o de dois
novos administradores executivos para o BES e urn novo Presidente do Conselho de Administra~ao do
BES, bern como a designa~ao do Senhor Dr. Amilcar Carlos Ferreira de Morais Pires como Presidente
da Comissao Executiva.
elei~ao

Fui hoje contactado pelo Senhor Xavier Musca, em representa~ao do Credit Agricole na sua qualidade
de segundo acionista qualiflcado do BES, que me deu conta do desconforto sobre a forma como as
propostas acima foram submetidas pela ESFG. Em concreto, fui informado que o Credit Agricole nao
terci sido consultado quanto as propostas concretas dos membros a eleger para o Conselho
Estrategico e a designar para o Conselho de Administra~o, sobretudo para a comissao executiva e
para a presidencia desta.
0 Banco de Portugal considera, desde logo, que o novo 6rgao estatutario cuja cria!;ao vern proposta
pela ESFG deve visar o refor~o do modelo de governo intemo do BES. Para efeitos da plena
consecu!;aO desse objetivo, aflgura-se essencial que esse 6rgao assegure uma adequada
representa!;ao dos acionistas qualificados do BES. Enquanto principal acionista qualiflcado, a ESFG
deve pugnar por que seja submetida
Assembleia Geral uma lista de membros a eleger para o
Conselho Estrategico que represente adequada e equilibradamente os acionistas qualificados com
vista cria~ao ob initio nesse novo 6rgao de uma cultura societaria de representatividade abrangente.

a

a
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Para ser plenamente conseguida a proposta de cria~ilo desse novo 6rgilo estatutario em termos de
governo interno, o Banco de Portugal recomenda a V.Exa. que promova urgentemente urn consenso
com os demais acionistas qualificados com vista a apresenta~ilo de uma lista de membros para o
Conselho Estrategico para elei~ao na pr6xima Assembleia Geral.
De igual modo, relativamente as propostas de designa~ao de membros para os 6rgilos de
administra~ilo e de fiscaliza~ao do BES, considera o Banco de Portugal que estas nao deveriam ser

a

submetidas Assembleia Geral sem que resultem de urn consenso previa e efetivo entre os acionistas
qualificados do BES que assegure o cumprimento rigoroso dos requisites de idoneidade e
independencia, sem prejuizo da respetiva avalia~ao que sera feita pelo Banco de Portugal no
momenta e sede pr6prios.
Como tal, chama a aten~ao de V.Exa. para o facto de a falta de urn consenso acionista estavel e
alargado poder gerar urn grave risco de instabilidade para o BES, pelo que recomendo mais uma vez a
V.Exa. que alcance esse desiderata previamente data da Assembleia Geral.

a

Com os melhores cumprimentos,

c;..,~~-~

Carlos da Silva Costa

c.c. Presidente Conselho de Administra~ao do BES
Presidente da Comissao Executiva do BES
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do BES
Senhor Xavier Musca
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Exmo. Senhor Pro1 Doutor Paulo de Pitta e Cunha
Banco Espirito Santo, SA- Mesa da Assembleia Geral
Avenida da Liberdc: de, 195
1250-142 LISBOA

REGISTADA COM AVISO DE RECE<;:AO

i V/Referencia

\ V/Comunicac;ao

i

I

N/Referencia

I2114/14/DSPDR

IPre :esse

Data

I2014/06/25

Assunto: Avaliac;:ao de idoneidade
Exmos. Senhores,
Conforme divulgado ao mercado, o Banco Espirito Santo ("BES ) recebeu, no passado dia 20 de
junho. da Espirito Santo Financial Group, S.A. ("ESFG"), acionista :om uma participac;:ao de 25,1% do
capital social, urn pedido de convocat6ria de Assembleia Geral, a e 'etuar no dia 31 de julho de 2014.

a considerac;:ao da referida Asseml ·leia Geral. inclui-se uma proposta
de alterac;:ao dos estatutos com vista a cria<;:ao de urn novo 6rgao estatutario. denominado Conselho
Entre os assuntos a submeter

Estrategico. Para a compostc;:ao desse novo 6rgao estatutario, a E! ;FG avan<;:ou ja com uma proposta
de elei<;:ao dos Senhores Drs. Ricardo Espirito Santo Silva Salg< do (Presidente), Dr. Jose Manuel
Pinheiro Espirito Santo Silva, Dr. Jose Maria Espirito Santo Silv; Ricciardi, Dr. Ricardo Abecassis
Espirito Santo Silva e Dr. Pedro Mosqueira do Amaral, que entn 'tanto apresentaram renuncia aos
cargos que ocupam na administra<;:ao do BES, mantendo-se en fun<;:6es no BES ate

a data

da

Assembleia Geral. A ESFG prop6e igualmente a eleic;:ao para o C. mselho Estrategico do Senhor Dr
Patrick Monteiro de Barros, ao qual poderao acrescer outros merr bros que venham a ser propostos
par acionistas qualificados. Encontra-se ainda proposta pel a E!: FG, para a Assembleia Geral. a
designa<;:ao de dais novas administradores executives para o BES

E

urn novo Presidente do Conselho

de Administra<;:ao do BES. bern como a designa<;:ao do Senhor Dr. Amilcar Carlos Ferreira de Morats
Pires como Presidente da Comissao Executiva.

Na sequencia da proposta de designa<;:ao de novas membros pare: o Conselho de Administra<;:ao dessa
instituic;;ao. vimos pela presente relembrar que deverao ser tidas er 1 conta as orientac;:oes da EBA sobre
a avaliac;:ao da aptidao dos rnembros do 6rgao de administra<;:ao e fiscaliza<;:ao e de quem desempenha
fun<;:6es essenciais (EBA/GL/2012/06), nomeadamente os pontos rE lativos a: "avalia9ao da aptidao pelas

Departamento de Supervisao Prudencial

1

Rua Francisco Ribeiro. n _o 2 : 5. o. 1150-165 Lisboa

F--Banco de Portugal

instituiqoes de credito", "politicas das instituiqoes de credito em materi• ·de aptidao" e "medidas corretivas
por parte das instituiqoes de credito".

Relembramos ainda que, neste ambito, devera a institui9ao facdtar ao supervisor o registo dos
resultados da avaliavao de aptidao por si efetuada aos membros designados, conforme resulta do
disposto no anexo 1 das referidas orienta96es.

Com os melhores cumprimentos,

BANCO Dl. PORTUGAL
Por d llega<;;ao

'"~~""""
Diretor-Adjunto

;,'{ yl!
Pedro Machado
Diretor-Adjunto
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RICARDO E.S. SALGADO
a: (BES-Conselho de Administractao)

Cc· Pedro Duarte Neves, Luis Costa Ferreira, Pedro Miguel
· Machado

Senhor Presidente da Comissao Executiva do BES,
Prezado Dr. Ricardo Salgado,
Tomei boa nota do email que teve a gentileza de me remeter. Como ja tive oportunidade de lhe
referir, o Banco de Portugal nao esta em condi¢es de validar um nome proposto, par um accionista
de referencia, para a presidencia da comissao executiva, sem avaliar o preenchimento dos requisites
de idoneidade.
0 Banco de Portugal espera, como tal, que o candidate proposto para a presidencia da comissao
executiva o seja nos termos estatutariamente previstos- no caso do BES, essa escolha, tal como a
dos restantes membros da comissao executiva, compete ao conselho de administra~o.
Essa comunica~o nao pode, porem, levar implicita que a proposta de um determinada candidate tera
supostamente merecido o acordo previa do Banco de Portugal. Reitero que o BanC9 de Portugal
avaliara a idoneidade dos membros dos 6rgaos sociais depois de estatutariamente escolhidos e
designados, sendo que, tal como tive oportunidade de sublinhar ontem, cada candidate devera avaliar
individualmente se preenche indubitavelmente as requisites estabelecidos na lei para a avalia~o da
idoneidade e devera ponderar as riscos de poder vir a ter uma decisao negativa neste dominic.
lnformo-o ainda que o Banco de Portugal teve hoje oportunidade de confirmar com a CMVM que, na
comunica~o ao mercado, nao sera necessaria a indica~o do futuro presidente da comissao
executiva.
Com as mais respeitosos cumprimentos
Carlos Costa

Carlos da Silva Costa
Governador

I Governor

BANCO DE PORTUGAL
Rua do Comercio, 148 I 1100-150 Lisboa
213215435
F +351 213215407
ccosta@bportugal.pt I www.bportugal.pt
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E.~_:_SA_hGADO (BES-Conselho de Administra~_Q)_L ......................?.9::Q~~?0.141?:?.J24
RICARDO E.S. SALGADO (BES-Conselho de Administrac;:ao) <ress@bes.pt>
"Carlos.Silva.Costa@bportugal.pt" <Carlos.Silva.Costa@bportugal.pt>
"albaptista@bportugal.pt" <albaptista@bportugal.pt>
[~-06=~01412:27;

r.=-·---------------Exmo. Senhor Governador
Mais uma vez venho pedir-lhe com urgencia a autoriza~ao para darmos a indica~ao do
Amflcar Morais Pires como proximo CEO
A)
Ha bancos a suspender as lin has interbancarias. Estao em "hold" ate ao
esclarecimento total sobre o novo comando executive
B)
Os Advogados que apoiaram a transac~ao do Aumento de Capital estao a pedir
esclarecimento e clarifica~ao sobre o mesmo assunto
C)
lnvestidores lnstitucionais importantes como o Black Rock, Capital e outros estao
insistentemente a perguntar qual e a posi~ao.
D)
0 Joao Moreira Rato manifesta grande preocupa~ao sobre o potencial impacto no
mercado
E)
Desta forma, acredito ser essencial indicar ao mercado a proposta da ESFG para a
Assembleia Geral de 31 de Julho, para nomea~ao do Amilcar Morais Pires como CEO
Com os melhores cumprimentos
Ricardo Salgado

RICARDO E. S. SALGADO
Presidente Executive
President
@8ANCO~·SAN10
Av. do Liberdade,195-15° piso
1250-142 lisboa
T: (+351)213157300
email : ress@bes.pt
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