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COMUNICADO DO CEO 

PLANO DO BES PARA O FUTURO 

 

1. Foram hoje divulgados os resultados do BES correspondentes ao 1º semestre do 

corrente ano. Estes resultados foram significativamente impactados por eventos 

extraordinários não recorrentes. Dependendo apenas da sua atividade corrente, 

o Banco teria registado um resultado liquido negativo de 255,4M€. 

2. A extensa dimensão destes números não pode ser ignorada e requer ações 

decisivas para construir um futuro de longo prazo.  

3. Como consequência destes resultados, o rácio de capital do Banco (Common 

Equity Tier 1) situa-se agora em 5,0%, o que é inferior ao mínimo regulamentar, 

decorrendo daí a necessidade de se aumentar o capital do Banco. Este Plano de 

Capitalização deverá, desejavelmente, contemplar uma almofada de precaução. 

4. Nas últimas semanas, o Banco tem assistido a manifestações de interesse de 

atuais e potenciais acionistas em participar no Plano de Capitalização, alguns 

expressando mesmo interesse em tomar participações significativas. Esta 

mesma informação foi transmitida à equipa de gestão pelo consultor financeiro 

(Deutsche Bank) que, como recentemente comunicado, foi contratado pelo Banco 

para assessorar a otimização da estrutura do seu balanço. 

5. Nesse sentido, será desencadeado de imediato um processo visando aumentar o 

capital do Banco tendo em vista o expresso no ponto 3, devendo para o efeito ser 
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convocada uma Assembleia-Geral para reunir dentro do prazo em que seja 

razoável concretizar tal aumento. 

6. Por outro lado, a auditoria já anunciada pelo Banco de Portugal, e que se deverá 

iniciar em breve, deverá facilitar e abreviar o processo de avaliação que os 

investidores normalmente requerem num processo de aumento de capital, 

reforçando a confiança no Banco. 

7. Paralelamente, a equipa de gestão já iniciou a preparação de um Plano 

Estratégico de Restruturação do Banco visando a sua adequação à nova 

realidade do negócio bancário, nomeadamente em Portugal. 

8. Este plano prevê ainda uma avaliação exaustiva dos ativos que seja possível 

alienar, nomeadamente, mas não só, dos associados a algumas presenças 

internacionais que não sejam estratégicas. As potenciais alienações serão feitas 

tendo também em conta a maximização do valor do Banco para os seus 

stakeholders.  

9. Será sempre salvaguardada a eficácia e a qualidade do serviço a que o BES 

acostumou os seus clientes e que o destaca como um prestador de serviços 

bancários de elevada qualidade. 

10. Finalmente e na medida em que a descrição de alguns dos contributos para 

esses resultados parece indiciar a existência de eventuais violações de normas 

legais, tais indícios irão ser devidamente investigados e, se for o caso, 

comunicados às autoridades competentes para os fins legalmente previstos.  

11. Em suma, apesar de serem tempos difíceis para os stakeholders, estamos 

totalmente focados em empreender os passos necessários para obter a 

viabilidade e rentabilidade do BES reafirmando-o como uma referência no futuro. 


