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O “Espírito Santo Financial Group, S.A.” (ESFG) enquanto accionista de referência 
do “Banco Espírito Santo, S.A.” (BES) vem comunicar o seguinte: 
 
 

1. Perante os acontecimentos públicos que se verificaram posteriormente à 

convocação da Assembleia Geral do BES para o próximo dia 31 de Julho, 

que geraram a indeterminação quanto à futura Governance do Banco, a 

ESFG, após consulta prévia a outros accionistas de referência do BES, 

entendeu tomar as seguintes medidas: 

 

a) Solicitar ao Conselho de Administração do BES, em reunião a realizar até 

ao dia 28 do corrente mês de Julho, a cooptação do Dr. Vítor Bento e, por 

indicação sua, o Dr. João Moreira Rato, para exercerem os cargos de, 

respectivamente, CEO e CFO do BES. 

 

b) Na sequência das cooptações referidas, solicitar ao Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral a alteração da Ordem de Trabalhos através da 

desconvocação e convocação simultâneas da Assembleia Geral 

Extraordinária do BES, para o mesmo dia e hora, com a seguinte Ordem 

de Trabalhos: 
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Ponto Um: Ratificação das cooptações dos Exmos. Senhores Dr. Vítor 

Bento e Dr. João Moreira Rato para membros do Conselho de 

Administração do “Banco Espírito Santo, S.A.”; 

 

Ponto Dois: Deliberar sobre a designação do Prof. Doutor Paulo Mota 

Pinto para novo Presidente do Conselho de Administração; 

 

Ponto Três: Deliberar sobre a alteração parcial do contrato de sociedade, 

com vista a reforçar a Governance do BES;  

 

Ponto Quatro: Caso sejam aprovadas as referidas alterações 

estatutárias previstas no ponto três da ordem de trabalhos, deliberar 

sobre a eleição dos membros do Conselho Estratégico para a conclusão 

do mandato em curso. 

 

2. Com as nomeações de um novo Presidente do Conselho de Administração 

e novos CEO e CFO, respectivamente Prof. Doutor Paulo Mota Pinto, Dr. 

Vítor Bento e Dr. João Moreira Rato, dá-se resposta célere à reorganização 

da Administração do BES sendo nossa convicção de que o BES ficará dotado 

de uma liderança independente que, em conjunto com os membros que 

permanecem em funções no Conselho de Administração e na sua Comissão 

Executiva, asseguram uma transição que garanta aos accionistas e demais 

stakeholders a confiança na instituição BES. 
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3. Queremos também sublinhar a elevação com que o Dr. Amílcar Morais Pires 

agiu nestas circunstâncias delicadas, na fase de transição do BES para uma 

nova etapa, reconhecendo todos o meritório trabalho por ele realizado nas 

suas funções de Administrador Executivo do BES. 

 
4. Igualmente manifestamos o agradecimento à Dra. Isabel Almeida e Dra. Rita 

Barosa pela disponibilidade manifestada assim como pela dedicação, 

empenho e profissionalismo com que exercem as suas funções 

 
5. Com estas decisões a ESFG está certa de que ficará assegurado o 

desenvolvimento futuro do BES face aos actuais desafios. 

 
 

 
Lisboa, 04 de Julho de 2014 
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