
Reuniao Extraordinaria do Conselho de Administrafao do Banco de 
Portugal 

3 de agosto de 2014 
20 horas 

Presem;as: 

Senhor Govemador Dr. Carlos da Silva Costa 
Senhor Vice-Govemador Prof. Doutor Pedro Miguel de Seabra Duarte Neves 
Senhor Vice-Govemador Dr. Jose Joaquim Berberan e Santos Ramalho 
Senhores Administradores Dr. Jose Antonio da Silveira Godinho e Dr. Joao Jose 
Amaral Tomaz 

Agenda: 

1. Constitui9ao do Novo Banco, SA. 

2. Transferencia de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestao 
do Banco Espirito Santo, SA, para o Novo Banco, SA. 

3. Designa9ao de uma entidade independente para avalia~tao dos ativos, passivos, 
elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestao transferidos para o Novo Banco, 
SA. 

4. Nomea~tao dos membros dos 6rgaos de administra~tao e de fiscaliza~tao do Banco 
Espirito Santo, SA. 

Nos termos do n.0 1 do artigo 146.0 do RGICSF, e em face da necessidade premente 
das medidas agora tomadas para a salvaguarda da solidez financeira do Banco Espiri
to Santo e do interesse dos seus depositantes, bern como para a manuten~tao da estabi
lidade do sistema financeiro portugues, as presentes delibera~toes sao consideradas 
urgentes nos termos e para os efeitos do disposto na alinea a) do n.0 1 do artigo do 
artigo 103.0 do C6digo de Procedimento Administrative, nao havendo lugar a audien
cia previa dos interessados. 

A ata das presentes delibera~toes e aprovada em minuta, com vista a execu~tao imedia
ta, nos termos do n. 0 3 e para os efeitos do n.0 4 do artigo 27.0 do C6digo do Procedi
mento Administrative. 
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Delibera~io: 

Considerando que: 

1. No dia 30 de julho de 2014, o Banco Espirito Santo, SA. divulgou, mediante 
comunicac;ao a Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), os resul
tados do Grupo Banco Espirito Santo relativos ao primeiro semestre de 20 14, que 
registam urn prejuizo de 3577,3 milhoes de euros. 

Os resultados divulgados em 30 de julho refletiram a pnitica de atos de gestao 
gravemente prejudiciais aos interesses do Banco Espirito Santo, SA. e a violac;ao 
de determinac;oes do Banco de Portugal que proibiam o aumento da exposic;ao a 
outras entidades do Grupo Espirito Santo. Estes factos tiveram lugar no decurso 
do mandato da anterior administrac;ao do Banco Espirito Santo, SA., decorrendo 
essencialmente de atos praticados num momento em que a substituic;ao da ante
rior administrac;ao estava ja anunciada e traduziram-se num prejuizo adicional na 
ordem de 1500 milhoes de euros face ao expectavel na sequencia da comunicac;ao 
do Banco Espirito Santo, SA. ao mercado datada de 10 de julho. 

Estes prejuizos referidos foram justificados pelo Banco Espirito Santo, SA com 
diversos fatores de natureza excecional ocorridos ao longo do semestre, com par
ticular incidencia no ultimo trimestre (3488,1 milhoes de euros). Uma parte subs
tancial destes fatores e das correspondentes perdas, nao reportados anteriormente 
ao Banco de Portugal, determinaram que os prejuizos atingissem urn valor larga
mente superior a almofada ("buffer") de capital de que o banco dispunha por 
determinac;ao do Banco de Portugal. 

2. As perdas registadas vieram alterar substancialmente os nicios de capital do BES, 
a nivel individual e consolidado, colocando-os globalmente em niveis muito infe
riores aos minimos exigidos pelo Banco de Portugal, que se situam atualmente 
nos 7% para os nicios Common Equity Tier 1 (CET1) e Tier 1 (T1) e nos 8% 
para o nicio total, conforme documenta o quadro abaixo: 
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Racios de capital a nivel consolidado e individual 

Jun-14 Consolidado lndividup 

CET1 ratio 

T1 ratio 

Total Capital ratio 

5,1% 

5,1% 

6,5% 

6,9% 

6,9% 

8,3% 

3. Verifica-se assim urn grave incumprimento dos requisites minimos de fundos 
pr6prios do Banco Espirito Santo, SA, em base consolidada, nao respeitando, 
deste modo, os racios minimos de capital exigidos pelo Banco de Portugal, nos 
termos do artigo 94.0 do Regime Geral das Institui9oes de Credito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de dezembro 
(RGICSF), do artigo 92.0 do Regulamento (UE) n.0 575/2013, de 26 de junho e 
do Aviso do Banco de Portugal 6/2013. 

4. Em 31 de julho, o Banco Espirito Santo, SA. comunicou ao Banco de Portugal a 
impossibilidade de promover uma solu9ao de recapitalizayao do banco, nos ter
mos e nos prazos solicitados pelo Banco de Portugal. 

5. Salienta-se que o Banco Espirito Santo, SA se encontra em situayao de grave 
insuficiencia de liquidez, sendo que, desde o fim de junho ate 31 de julho, a posi
yao de liquidez do Banco Espirito Santo, SA diminuiu em cerca de 3.350 milhoes 
de euros. Na impossibilidade de esta acentuada pressao sobre a liquidez do BES 
poder ser acomodada pela institui9ao com o recurso a fundos obtidos em opera
yoes de politica monetaria, por esgotamento dos ativos de garantia aceites para o 
efeito e tambem pela limita9ao imposta pelo BCE em relayao ao aumento do 
recurso do BES as opera9oes de politica monetaria, o Banco Espirito Santo, SA, 
viu-se foryado a recorrer a cedencia de liquidez em situayao de emergencia (ELA 
-Emergency Liquidity Assistance) por urn valor que atingiu, na data de 1 de agos
to, cerca de 3.500 milhoes de euros. 

6. No dia 1 de agosto, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu sus
pender o estatuto de contraparte do Banco Espirito Santo, SA., com efeitos a par
tir de 4 de agosto de 2014, a par da obriga9ao de este reembolsar integralmente o 
seu credito junto do Eurosistema, de cerca de 10 mil milhoes de euros, no fecho 
das opera9oes no dia 4 de agosto. 

Assim, a decisao do BCE de suspensao do Banco Espirito Santo, SA, como con
traparte de opera9oes de politica monetaria tomou insustentavel a situa9ao de 
liquidez deste, que ja o tinha obrigado a recorrer excecionalmente, com especial 
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incidencia nos ultimos dias, a cedencia de liquidez em situa9ao de emergencia 
por parte do Banco de Portugal. 

7. Os factos descritos nos nlimeros anteriores colocaram o Banco Espirito Santo, 
SA, numa situa9ao de risco serio e grave de incumprimento a curto prazo das 
suas obriga9oes e, em consequencia, dos requisitos para a manuten9ao da autori
za9ao para o exercicio da sua atividade, nos termos do n°s 1 e 3, alinea c) do arti
go 145.0 -C do Regime Geral das Institui9oes de Credito e Sociedades Financeiras 
(RGICSF), pelo que, nao sendo tomada, com urgencia, a medida de resolu9ao ora 
adotada, a institui9ao caminharia inevitavelmente para a suspensao de pagamen
tos e para a revoga9ao da autoriza9ao nos termos do artigo 23.0 do RGICSF, com 
a consequente entrada em processo de liquida9ao, o que representaria urn enorme 
risco sistemico e uma seria amea9a para a estabilidade financeira. 

8. Tal situa9ao tomou imperativa e inadiavel uma medida de defesa dos depositan
tes, de forma a evitar uma amea9a a seguran9a dos fundos depositados. Alem des
te objetivo primordial, e imprescindivel ter em conta que a dimensao do Banco 
Espirito Santo, SA, a sua qualifica9ao como institui9ao de credito significativa 
para efeitos de supervisao europeia e a sua importancia no sistema financeiro 
nacional e no financiamento a economia, sao fatores que tern associado urn ine
quivoco risco sistemico. 

9. Com efeito, o Banco Espirito Santo, SA detem, em Portugal, uma quota de mer
cado substancial no segmento da capta9ao de depositos e no segmento da conces
sao de credito. No que respeita a capta9ao de depositos, o BES detem uma quota 
de mercado correspondente a cerca de 11 ,5% no total dos depositos captados jun
to de pessoas ou entidades residentes ou com sede em Portugal. No que respeita 
ao total de depositos constituidos por pessoas ou entidades residentes ou com 
sede fora de Portugal, o Banco Espirito Santo, SA detem uma quota de mercado 
que corresponde a cerca de 20% do total. 

Por seu tumo, no que respeita a quota de mercado detida pelo Banco Espirito 
Santo, SA na concessao de emprestimos, considera-se de sublinhar o facto de o 
Banco Espirito Santo, SA deter cerca de 14% do total de credito concedido em 
Portugal, sendo especialmente relevante o facto de a quota do seu financiamento 
a atividades financeiras e seguradoras ascender a 31%, revelando a forte interati
vidade como resto do sistema financeiro o risco sistemico dai derivado. Note-se, 
ademais, que o Banco Espirito Santo, SA detem urn total de 19% do credito con
cedido a sociedades nao financeiras. 
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Estes dados comprovam o papel primordial desempenhado pelo Banco Espirito 
Santo, SA no dominio do financiamento a economia e, consequentemente, o sig
nificativo efeito sistemico que urna interrup~j:iio na presta~j:iio dos seus servi9os 
financeiros poderia causar. 

10. Relativamente aos servi9os de pagamento, de compensa~j:iio e de liquida~j:iio, refi
ra-se ainda que o Banco Espirito Santo, SA e membro direto ou indireto de 31 
sistemas de pagamentos, compensa~j:iio ou liquida~j:iio, entre os quais: Target 2 
(Portugal e Espanha); Euro 1; STEP 1; STEP2 - SEP A CT; SWIFT; SICOI -
Multibanco; SICOI- Cheques; Interbolsa. 

No que respeita aos sistemas de pagamento, e a titulo de exemplo, o Banco Espi
rito Santo, SA e diretamente responsavel por, aproximadamente, 14% do montan
te total de pagamentos efetuados atraves do SICOI. 

11. Na falta de solu~j:oes imediatas viaveis de aliena~j:iio da atividade do Banco Espiri
to Santo, SA, a outra institui~j:iio de credito autorizada, a cria~j:iio de urn banco para 
o qual e transferida a totalidade da atividade prosseguida pelo Banco Espirito 
Santo, SA., bern como urn conjunto dos seus ativos e passivos, elementos extra
patrimoniais e ativos sob gestao, revela-se como a (mica medida que garante a 
continuidade da presta~j:iio dos seus servi9os financeiros e que permite isolar, em 
definitivo, o novo banco dos riscos criados pela exposi~j:iio do Banco Espirito 
Santo, SA. a entidades do Grupo Espirito Santo. 

12. 0 banco assim constituido, libertado da exposi~j:iio que conduziu as perdas regis
tadas nos resultados semestrais do Banco Espirito Santo, SA., bern como a urna 
acentuada desvaloriza~j:iio das suas a9oes em bolsa, permitira aos seus depositan
tes manter urn relacionamento estavel com a sua institui~j:iio e a continuidade do 
acesso aos servi9os por ela prestados. 

13. Por for9a do artigo 153.0 -B do RGICSF, o Fundo de Resolu~j:iio ficara detentor 
tinico do capital social da nova institui~j:iio, com o objetivo de permitir a entrada 
posterior de novos capitais e de reconstituir uma base acionista para este banco, 
com o inerente reembolso dos capitais agora disponibilizados pelo fundo. 

14. No quadro desta solu~j:iio, a mobiliza~j:iio dos recursos do Estado assumira apenas 
a natureza de urna opera~j:iio de financiamento ao fundo, e nao de capitaliza~j:iio, 
pondo esses recursos a coberto dos riscos inerentes a uma posi~j:iio acionista ou de 
credor direto de urna s6 institui~j:iio de credito. 
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15. As razoes apontadas fundamentam a conclusao de que esta solw;ao, para alem de 
adequada a realiza<;ao das finalidades, legalmente definidas, de prote<;ao dos 
depositantes, de preven<;ao de riscos sistemicos e de promo<;ao do credito a eco
nomia, e tambem aquela que melhor salvaguarda os interesses dos contribuintes, 
nomeadamente por compara<;ao com uma hipotetica medida de recapitaliza<;ao 
publica, mesmo na modalidade de capitaliza<;ao obrigat6ria. Esta ultima medida, 
em qualquer caso, nao seria viavel, dada a situa<;ao de urgencia reclamada pela 
atual situa<;ao de risco iminente de incumprimento das obriga<;oes do BES, e nao 
asseguraria nem a necessaria segrega<;ao em rela<;ao ao Grupo Espirito Santo, 
nem a prote<;ao dos recursos publicos relativamente aos riscos pr6prios da ativi
dade bancaria. De qualquer modo, assinale-se que acionistas e titulares de ins
trumentos de capital e de divida subordinada seriam obrigatoriamente sujeitos a 
medidas de reparti<;ao de encargos ("burden sharing") como condi<;ao "sine qua 
non" de qualquer opera<;ao de capitaliza<;ao com recurso a fundos publicos. 

16. Com esta delibera<;ao de manifesto e urgente interesse publico, procura afastar-se 
os riscos para a estabilidade financeira, liberta-se o novo banco dos ativos de rna 
qualidade que levaram a atual situa<;ao, expurgando-se incertezas sobre a compo
si<;ao do respetivo balan<;o, e abre-se assim o caminho para a venda da institui<;ao 
a investidores privados. 

17. A cria<;ao de uma institui<;ao capitalizada nos termos expostos constitui, do mes
mo modo, uma solu<;ao que a Comissao Europeia, depois de notificada ao abrigo 
do regime dos auxilios de Estado, considerou compativel com o mercado interno. 

18. De acordo com o principia orientador previsto na alinea a) do artigo 145°-B do 
RGICSF, os acionistas devem suportar prioritariamente os prejuizos da institui
<;ao. Esta disposi<;ao consagra no ordenamento juridico portugues o principia de 
que se deve tratar de modo equitativo os credores inseridos dentro da mesma 
classe, prevendo-se que determinados credores recebam tratamento mais favora
vel que outros, desde que estes ultimos nao assumam urn prejuizo maior do que 
aquele que assumiriam caso essa institui<;ao de credito tivesse entrado em liqui
da<;ao. 

19. Urn outro principia orientador relevante para assegurar a adequa<;ao e proporcio
nalidade da medida e a regra estabelecida no artigo 145.0-I do RGICSF, segundo 
a qual o eventual remanescente do produto da aliena<;ao e devolvido a institui<;ao 
de credito originaria ou a sua massa insolvente, 
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0 Conselho de Administrac;:ao deliberou o seguinte: 

Ponto Urn 

Constitui~ao do Novo Banco, SA 

E constituido o Novo Banco, SA, ao abrigo do n.0 5 do artigo 145.0 -G do Regime 
Geral das Instituic;:oes de Credito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreta
Lei n.0 298/92, de 31 de dezembro, cujos Estatutos constam do Anexo 1 a presente 
deliberac;:ao. 

Ponto Dois 

Transferencia para o Novo Banco, SA, de ativos, passivos, elementos extrapatri
moniais e ativos sob gestao do Banco Espirito Santo, SA 

Sao transferidos para o Novo Banco, SA, nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.0 1 do artigo 145.0 -H do Regime Geral das Instituic;:oes de Credito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de dezembro, conjugado 
com o artigo 17.0 -A da Lei Organica do Banco de Portugal, os ativos, passivos, ele
mentos extrapatrimoniais e ativos sob gestao do Banco Espirito Santo, SA, que cons
tam dos Anexos 2 e 2A a presente deliberac;:ao. 

Ponto Tres 

Designa~ao de uma entidade independente para avalia~ao dos ativos, passivos, 
elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestao transferidos para o Novo Banco, 

SA 

Considerando o disposto no n.0 4 do artigo 145.0-H do Regime Geral das Instituic;:oes 
de Credito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de 
dezembro, o Conselho de Administrac;:ao designa a sociedade PricewaterhouseCoo
pers & Associados - Sociedade de Revisores de Contas, Lda (PwC SROC), para, no 
prazo de 120 dias, proceder a avaliac;:ao dos ativos, passivos, elementos extrapatrimo
niais e ativos sob gestao transferidos para o Novo Banco, SA. 
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Ponto Quatro 

Nomea~ao dos membros dos orgaos de administra~ao e de fiscaliza~ao do Banco 
Espirito Santo, SA 

Nos termos do n.0 2 do artigo 145.0 -D do Regime Geral das Institui<;5es de Credito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de dezembro, 
sao designados os seguintes membros para os 6rgaos sociais do Banco Espirito Santo, 
SA: 

Conselho de Administra<;ao: 

Presidente - Luis Augusto Maximo dos Santos 
Vogal- Cesar Bento Nunes de Brito 
Vogal - Miguel Morais Al<;ada 

Comissao de Fiscaliza<;ao: 

Presidente- Jose Vieira dos Reis 
Vogal- Rogerio Manuel Fernandes Ferreira 
Vogal- Vitor Manuel G. Pimenta e Silva 

0 Governador 

0 Vice-Governador 

0 Vice-Governador 

0 Administrador 

0 Administrador 

0 Secretario dos Conselhos 
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Anexo 1 

A delibera~ao do Banco de Portugal de 3 de agosto de 2014 que determinou a constitui
~ao do Novo Banco, SA 
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Estatutos do Novo Banco, SA 

Disposi~oes Gerais 

Artigo 1.0 

Denomina~ao, natureza e dura~ao 
1 - 0 Novo Banco, SA, e urn banco constituido nos termos do n.0 3 do artigo 145.0

-

G do Regime Geral das Institui<;5es de Credito e Sociedades Financeiras ("RGICSF"), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de dezembro. 

2-0 Novo Banco, SA, e constituido por tempo indeterminado, nos termos do n.0 12 
do artigo 145.0 -G do RGICSF. 

Artigo 2.0 

Sede 
0 Novo Banco, SA, tern a sua sede social na Avenida da Liberdade, n.0 195, em Lis

boa. 

Artigo 3.0 

Objeto 
1 - 0 Novo Banco, SA, tern por objeto a administra<;ao dos ativos, passivos, elemen

tos extrapatrimoniais e ativos sob gestao transferidos do Banco Espirito Santo, SA, 

para o Novo Banco, SA, e o desenvolvimento das atividades transferidas, tendo em 

vista as finalidades enunciadas no artigo 145.0 -A do RGICSF, e com o objetivo de 

permitir uma posterior aliena<;ao dos referidos ativos, passivos, elementos extrapatri

moniais e ativos sob gestao para outra ou outras institui<;5es de credito. 

2- No exercicio da sua atividade o Novo Banco, SA, deve obedecer a criterios de 

gestao que assegurem a manuten<;ao de baixos niveis de risco e a maximiza<;ao do 

valor dos ativos transferidos, nos termos do artigo 15.0 do Aviso do Banco de Portugal 

n.0 13/2012. 

Artigo 4.0 

Capital Social 
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0 capital social do Novo Banco, SA, e de quatro mil e novecentos milhoes de euros, 

sendo, nos termos da lei, totalmente detido pelo Fundo de Resoluyao. 

Artigo 5.0 

Representa~ao do Capital Social 
0 capital social e representado por quatro mil e novecentos milhoes de ay5es nomina

tivas, com valor nominal de urn euro por ayao. 

Organiza~ao 

Disposi~oes gerais 

Artigo 6.0 

Orgaos sociais 
Sao 6rgaos sociais do Novo Banco, SA,: 

a) A Assembleia Geral; 

b) 0 Conselho de Administrayao; 

c) 0 Conselho Fiscal. 

Artigo 7.0 

Nomea~ao, exonera~ao e dura~ao dos mandatos membros dos orgaos sociais 
1- Os membros do Conselho de Administrayao e do Conselho Fiscal sao nomeados 

pelo Banco de Portugal, sob proposta da comissao diretiva do Fundo de Resolu9ao, na 

deliberayao de constituiyao do Novo Banco, SA,. 
2 - Os mandatos dos membros dos 6rgaos sociais tern a durayao de dois anos e sao 

renovaveis por periodos de urn ano e apenas na medida da prorrogayao da durayao do 

Novo Banco, SA, prevista no n.0 2 do artigo 1.0
, nos termos do artigo 145.0 -G, n. 0 12 

do RGICSF. 
3 - Os membros do Conselho de Administrayao e do Conselho Fiscal podem a todo 

o tempo ser exonerados das suas funy5es por deliberayao do Banco de Portugal, 
mediante iniciativa deste ou sob proposta fundamentada da comissao diretiva do Fun

do de Resolu9ao, cabendo ao Banco de Portugal nomear outros em sua substituiyao, 

sob proposta da comissao diretiva do Fundo de Resolu9ao. 
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Assembleia Geral 

Artigo 8.0 

Constitui~ao da Assembleia Geral 
1-0 Fundo de Resolu9ao e representado na Assembleia Geral do Novo Banco, SA, 
pelo presidente da comissao diretiva ou por quem esta designe para o efeito, sem pre
juizo de qualquer membro da comissao diretiva poder assistir a Assembleia Geral e 
participar na discussao dos assuntos indicados na ordem do dia. 
2 - Devem estar presentes na Assembleia Geral todos os membros dos restantes 
6rgaos sociais do Novo Banco, SA. 
3 - Podem ainda assistir as reunioes da Assembleia Geral, sem direito de voto, as 
pessoas cuja presen9a seja autorizada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
designadamente e sob proposta do Conselho de Administra9ao, tecnicos do Novo 
Banco, SA, para esclarecimento de questoes especificas sujeitas a aprecia9ao da 
Assembleia Geral. 

Artigo 9.0 

Composi~ao e competencias da Mesa da Assembleia Geral 
1 - A Mesa da Assembleia Geral e composta por urn presidente, urn vice-presidente 
e urn secretario, a designar na primeira reuniao da Assembleia Geral, cuja convocat6-
ria e da competencia do Conselho Fiscal. 
2 - E aplicavel ao mandato dos membros da Mesa da Assembleia Geral o disposto 

no n.0 2 do artigo 7.0
• 

3 - Cabe a Mesa da Assembleia Geral dirigir as respetivas reunioes e elaborar as 

respetivas atas. 
4- Ao presidente da Mesa da Assembleia Geral incumbe convocar, com observan
cia das formalidades legais, as reunioes da Assembleia Geral. 
5- Na ausencia ou impedimenta do presidente, as suas fun9oes sao exercidas pelo 
vice-presidente. 

Artigo 10.0 

Convoca~ao e reuniao da Assembleia Geral 
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1 - A Assembleia Geral reline, pelo menos, uma vez por ano e sempre que seja 
requerida a sua convocac;ao pelo Conselho de Administrac;ao, pelo Conselho Fiscal ou 
pelo Fundo de Resoluc;ao. 
2 - A Assembleia Geral e convocada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
ou por quem o substitua, por carta registada dirigida ao Fundo de Resoluc;ao, de onde 
constem expressamente todos os assuntos a tratar. 
3 - Podem ser tomadas por deliberac;ao da comissao diretiva do Fundo de Resolu
c;ao, sem observancia dos requisitos de convocac;ao e reuniao previstos nos numeros 
anteriores, decisoes que sejam da competencia da Assembleia Geral. 

Artigo 11.0 

Competencias da Assembleia Geral 
1 - A Assembleia Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e os 
Estatutos lhe atribuam competencia. 
2- Compete, em especial, a Assembleia Geral: 

a) Deliberar sobre o relat6rio de gestao, as contas do exercicio e demais docu
mentac;ao legalmente exigivel; 
b) Deliberar sobre a proposta de aplicac;ao de resultados; 
c) Proceder anualmente a apreciac;ao geral da administrac;ao e fiscalizac;ao do 
Novo Banco, SA,; 
d) Definir a remunerac;ao dos membros do Conselho de Administrac;ao e do Con
selho Fiscal, nos termos da lei e do Aviso do Banco de Portugal n.0 13/2012; 
e) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada ou rela
tivamente ao quallhe seja atribuida competencia legal; 
f) Designar, sob proposta do conselho fiscal, urn revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas a quem compete emitir a certificac;ao 
legal de contas. 

Conselho de Administra~ao 

Artigo 12.0 

Composi~ao do Conselho de Administra~ao 
0 Conselho de Administrac;ao e composto por urn maximo de quinze elemen- _1p 

tos, sendo urn deles designado presidente e outro vice-presidente, por delibe- U '-
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ra9ao do Banco de Portugal, sob proposta da comissao diretiva do Fundo de 
Resolu9ao. 

Artigo 13.0 

Competencias do Conselho de Administra~ao 
1 - Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, compete ao Conselho de 
Administra9ao gerir as atividades do Novo Banco, SA, de acordo com os 
objetivos estabelecidos no artigo 3.0

, no Aviso do Banco de Portugal n.0 

13/2012 e na delibera9ao do Banco de Portugal de constitui9ao do Novo Ban
co, SA, com plenos e exclusivos poderes de representa9ao, devendo subordi
nar-se as delibera96es da Assembleia Geral ou as interven96es do Conselho 
Fiscal apenas nos casos em que a lei ou os regulamentos o determinarem. 
2- 0 Conselho de Administra9ao deve obedecer as orienta96es e recomen
day5es transmitidas pelo Banco de Portugal ao abrigo das respetivas compe
tencias legais. 
3 -Compete ao Conselho de Administra9ao, nomeadamente: 

a) Gerir os neg6cios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto 
social que nao caibam na competencia atribuida a outros 6rgaos do Novo 
Banco, SA,; 
b) Gerir e maximizar o valor dos ativos transferidos com o objetivo de 
permitir a sua posterior aliena9ao, incluindo a pnitica de atos abrangidos 
no ambito dos seus poderes de gestao, de acordo com o artigo 16.0 do 
Aviso do Banco de Portugal n.0 13/2012; 
c) Alienar certos elementos patrimoniais do Novo Banco, SA, tendo sem
pre em conta os principios orientadores da sua atividade e as circunstan
cias de mercado, sem prejuizo do disposto no artigo 18.0

, n.0 2 do Aviso 
do Banco de Portugal n.0 13/2012; 
d) Estabelecer a organiza9ao intema da empresa e elaborar os regulamen
tos e as instru96es que julgar conveniente; 
e) Constituir mandatarios com os poderes que julgar convenientes; 
f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutarios e as delibera
y5es da Assembleia Geral; 
g) Representar o Novo Banco, SA, em juizo e fora dele ativa e passiva
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos; 
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h) Apresentar ao Banco de Portugal, com a periodicidade e o conteudo por 
este determinados, os relat6rios peri6dicos previstos no artigo 17.0 do 
Aviso do Banco de Portugal n.0 13/2012; 
i) Apoiar o Banco de Portugal na prepara<;ao da aliena<;ao total ou parcial 
do patrim6nio do Novo Banco, SA, nos termos previstos no artigo 18.0 do 
Aviso do Banco de Portugal n.0 13/2012; 
j) Exercer as demais competencias que lhe sejam atribuidas por lei ou 
pelos Estatutos e deliberar sobre quaisquer outros assuntos que nao cai
bam na competencia dos outros 6rgaos da sociedade. 

Artigo 14.0 

Delega~ao de poderes de gestao 
0 Conselho de Administra<;ao pode encarregar algum ou alguns dos seus 
membros de se ocuparem especialmente de certas materias da competencia do 
Conselho de Administra<;ao, nos termos e dentro dos limites estabelecidos na 

lei. 

Artigo 15.0 

Competencias do presidente e do vice-presidente 
1-Compete, em especial, ao presidente do Conselho de Administra<;ao: 

a) Representar o Conselho de Administra<;ao; 
b) Coordenar a atividade do Conselho de Administra<;ao e convocar e 
dirigir as respetivas reunioes; 
c) Assegurar a correta execu<;ao das delibera<;oes do Conselho de Admi

nistra<;ao. 
2 - 0 presidente do Conselho de Administra<;ao e substituido nas suas faltas 
e impedimentos pelo vice-presidente. 

Artigo 16.0 

Reunioes e delibera~oes do Conselho de Administra~ao 
1 - 0 Conselho de Administra<;ao reline em sessao ordimiria com a periodi
cidade que o proprio Conselho fixar, mas nao menos do que uma vez por mes, 
e, em sessao extraordimiria, sempre que seja convocada pelo seu presidente, 
por sua iniciativa ou a solicita<;ao de dois administradores. 
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2 - A convocat6ria pode ser feita por escrito ou por simples comunica<;ao 

verbal, ainda que telef6nica. 
3 - 0 Conselho de Administra<;ao s6 pode validamente deliberar desde que 
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros em exercicio. 
4 - As delibera<;oes do Conselho de Administra<;ao, para serem validas, 
devem ser tomadas por maioria, tendo o presidente, ou quem o substituir, voto 
de qualidade em caso de empate nas vota<;oes. 
5 - Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reuniao do Conse
lho de Administra<;ao por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre
sidente, mas cada instrumento de representa<;ao nao pode ser utilizado mais de 

uma vez. 

Artigo 17.0 

Politica de Gestao 
1 - Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, e em respeito pelo disposto 
no n.0 2 do artigo 3.0

, a gestao do Novo Banco, SA, deve ser conduzida de 
forma comercialmente neutra relativamente as restantes institui<;oes de credito 
que atuam no mercado nacional e europeu e de forma a nao aumentar os requi
sitos de fundos pr6prios a que esta sujeito. 
2 - Para efeitos do disposto no numero anterior, a gestao do Novo Banco, 
SA, deve ter em conta, pelo menos, a necessidade de garantir que: 

a) As taxas de remunera<;ao de opera<;oes passivas oferecidas em even
tuais renova<;oes das mesmas devem estar em linha com a media prati
cada pelo sistema bancario; 

b) As taxas de juro oferecidas relativamente a novas opera<;oes ativas 
devem estar em linha com a media praticada pelo sistema bancario; 

Artigo 18.0 

Vincula~ao do Banco 
0 Banco obriga-se mediante: 

a) A assinatura de dois membros do Conselho de Administra<;ao; 
b) A assinatura de do is ou mais mandataries constituidos, no ambito e 
limite dos respetivos mandatos; 
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c) A assinatura de urn s6 administrador delegado, no ambito dos neg6cios 

celebrados ao abrigo de delega<;ao do Conselho de Administra<;ao e dentro 

dos limites de tal delega<;ao; 

Orgao de Fiscaliza.;ao 

Artigo 19.0 

Composi.;ao do Orgao de Fiscaliza.;ao 
1-A fiscaliza<;ao do Novo Banco, SA, compete a urn Conselho Fiscal. 

2 - 0 Conselho Fiscal e composto por urn presidente e dois vogais efetivos, 

nomeados pelo Banco de Portugal, sob proposta da comissao diretiva do Fun

do de Resolu<;ao. 

Artigo 20.0 

Competencias 
1 - 0 Conselho Fiscal deve ter em conta, no ambito da sua atividade fiscali

zadora, os principios orientadores da atividade do Novo Banco, SA, conforme 

definidos no artigo 3.0
, n.0 2 dos presentes Estatutos e no artigo 15.0 do Aviso 

do Banco de Portugal n.0 13/2012, bern como os principios de atua<;ao e os 

objetivos estrategicos definidos pelo Banco de Portugal relativamente a insti

tui<;ao. 
2 - Alem das atribui<;oes constantes da lei e dos presentes Estatutos, compete 

ao Conselho Fiscal, em especial: 

a) Assistir as reunioes do Conselho de Administra<;ao sempre que o entenda 

conveniente; 

b) Assistir as reunioes da Assembleia Geral; 

c) Emitir parecer sobre qualquer materia que lhe seja apresentada pelo Conse

lho de Administra<;ao; 
d) Colocar ao Conselho de Administra<;ao qualquer assunto que por ele deva 

ser ponderado; e 
e) Apresentar ao Fundo de Resolu<;ao e ao Banco de Portugal urn relat6rio da 
sua atividade, com a periodicidade e o conteudo determinados pelo Banco de 

Portugal, nos termos do disposto no artigo 17.0 do Aviso do Banco de Portugal 

n. 0 13/2012. 
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Artigo 21.0 

Reunioes e delibera~oes do Conselho Fiscal 
1 - 0 Conselho Fiscal reune-se, ordinariamente, com a periodicidade que o 

proprio Conselho fixar, mas nao menos do que uma vez em cada dois meses, 
e, em sessao extraordinaria, sempre que o presidente o entender ou algum dos 
restantes membros o solicitar. 
2 - Cabe ao presidente do Conselho Fiscal convocar e dirigir as reunioes do 

Conselho Fiscal, dispondo de voto de qualidade. 
3 - 0 Conselho Fiscal s6 pode validamente deliberar desde que esteja presen
te ou representada a maioria dos seus membros em exercicio. 

Disposi~oes Finais 

Artigo 22.0 

Altera~ao dos Estatutos 
As disposi<;oes constantes dos presentes Estatutos sao alteradas mediante deli
bera<;ao da Assembleia Geral e com observancia do disposto no n.0 2 do artigo 
4.0 do Aviso do Banco de Portugal n.0 13/2012. 

Artigo 23.0 

Dissolu~ao e Liquida~ao 
1 - 0 Novo Banco, SA, dissolve-se, por delibera<;ao do Banco de Portugal, 

nos termos da alinea a) do artigo 21.0 do Aviso do Banco de Portugal n.0 

13/2012, ap6s a aliena<;ao da to tali dade dos ativos, passivos, elementos extra
patrimoniais e ativos sob gestao que para ele tiverem sido transferidos e depois 
de concretizada a afeta<;ao do produto da aliena<;ao, nos termos do n.0 3 e do 

n.0 4 do artigo 145.0 -1. 
2 - 0 Banco de Portugal pode decidir dissolver o Novo Banco, SA, em 
momento anterior a aliena<;ao da to tali dade do patrim6nio referido no n. 0 1, 
caso conclua que a mesma nao e possivel, nos termos da alinea d) do artigo 
21. 0 do Aviso do Banco de Portugal n.0 13/2012. 
3 - Na situa<;ao prevista no numero anterior, o Novo Banco, SA, entra imedia
tamente em liquida<;ao de acordo com as regras aplicaveis a liquida<;ao extra-
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judicial de institui9oes de credito, passando os membros do Conselho de 
Administra9ao a assumir fun9oes de liquidatarios. 
4-0 Novo Banco, SA, dissolve-se tambem atraves da aliena9ao da totalidade 
do capital social. 
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Anexo 2 

A delibera-;ao do Banco de Portugal de 3 de agosto de 2014 que determinou a 
transferencia de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestio 

do Banco Espirito Santo, SA, para o Novo Banco, SA. 
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Ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos 
sob gestio do Banco Espirito Santo objeto de transfe

rencia para o Novo Banco, SA 

Ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestao do BES, registados 
na contabilidade, que serao objeto da transferencia para o Novo Banco, SA, de acordo 
com os seguintes criterios: 

(a) Todos os ativos, licen<;as e direitos, incluindo direitos de propriedade do BES 
serao transferidos na sua totalidade para o Novo Banco, SA com exce<;ao dos 
seguintes: 
(i) A<;oes representativas do capital social do Banco Espirito Santo Angola, 

S.A.; 
(ii) A<;oes representativas do capital social do Espirito Santo Bank (Miami) e 

direitos de credito sobre o mesmo; 
(iii) A<;oes representativas do capital social do Aman Bank (Libia) e direitos 

de credito sobre o mesmo; 
(iv) A<;oes pr6prias do Banco Espirito Santo, S.A.; 
(v) Direitos de credito sobre a Espirito Santo International e seus acionistas, 

os acionistas da Espirito Santo Control, as entidades que estejam em rela
<;iio de dominio ou de grupo, nos termos do disposto do artigo 21.0 do 
C6digo dos Valores Mobiliarios, com a Espirito Santo International e cre
ditos detidos sobre a Espirito Santo Financial Group ( doravante designado 
Grupo Espirito Santo), com exce<;ao dos creditos sobre entidades inclui
das no perimetro de supervisao consolidada do BES ( doravante designado 
Grupo BES, e dos creditos sobre as seguradoras supervisionadas pelo Ins
tituto de Seguros de Portugal, a saber: Companhia de Seguros Tranquili
dade, Tranquilidade-Vida Companhia Seguros, Esumedica, Europ Assis
tance e Seguros Logo; 

(vi) Disponibilidades no montante de dez milhoes de euros, para permitir a 
Administra<;ao do Banco Espirito Santo, SA, proceder as diligencias 
necessarias a recupera<;ao do valor dos seus ativos. 

(b) As responsabilidades do BES perante terceiros que constituam passivos ou ele
mentos extrapatrimoniais deste serao transferidos na sua totalidade para o Novo 
Banco, SA, com exce<;ao dos seguintes ("Passivos Excluidos"): 
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(i) passivos para com (a) os respetivos acionistas, cuja participa<;ao seja igual 
ou superior a 2% do capital social ou por pessoas ou entidades que nos 
dois anos anteriores a transferencia tenham tido participa<;ao igual ou 
superior a 2% do capital social do BES; membros dos 6rgaos de adminis
tra<;ao ou de fiscaliza<;ao, revisores oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas ou pessoas com estatuto semelhante noutras 
empresas que se encontrem em rela<;ao de dominio ou de grupo com a ins
titui<;ao, (b) as pessoas ou entidades que tenham sido acionistas, exercido 
as fun<;oes ou prestado os servi<;os referidos na alinea anterior nos quatro 
anos anteriores a cria<;ao do Novo Banco, SA, e cuja a<;ao ou omissao 
tenha estado na origem das dificuldades financeiras da institui<;ao de cre
dito ou tenha contribuido para o agravamento de tal situa<;ao, (c) os con
juges, parentes ou afins em 1.0 grau ou terceiros que atuem por conta das 
pessoas ou entidades referidos nas alineas anteriores, (d) os responsaveis 
por factos relacionados com a institui<;ao de credito, ou que deles tenham 
tirado beneficia, diretamente ou por interposta pessoa, e que estejam na 
origem das dificuldades financeiras ou tenham contribuido, por a<;ao ou 
omissao no ambito das suas responsabilidades, para o agravamento de tal 
situa<;ao, no entender do Banco de Portugal; 

(ii) Obriga<;oes contraidas perante entidades que integram o Grupo Espirito 
Santo, com exce<;ao das entidades integradas no Grupo BES, excluindo o 
Banco Espirito Santo Angola, S.A., Espirito Santo Bank (Miami) e Aman 
Bank (Miami), tendo em vista a preserva<;ao de valor dos ativos a transfe
rir para o Novo Banco, SA; 

(iii) Obriga<;oes contraidas ou garantias prestadas perante terceiros relativa
mente a qualquer tipo de responsabilidades de entidades que integram o 
Grupo Espirito Santo, com exce<;ao das entidades integradas no Grupo 
BES; 

(iv) Todas as responsabilidades por creditos subordinados resultantes da emis
sao de instrumentos utilizados no computo dos fundos pr6prios do BES, 
cujas condi<;oes tenham sido aprovadas pelo Banco de Portugal; 

(v) Quaisquer responsabilidades ou contingencias decorrentes de dolo, fraude, 
viola<;oes de disposi<;oes regulat6rias, penais ou contraordenacionais; 

(vi) Quaisquer responsabilidades ou contingencias do BES relativas a emis
soes de a<;oes ou divida subordinada; 

(vii) Quaisquer responsabilidades ou contingencias relativas a comercializa<;ao, 
intermedia<;ao financeira e distribui<;ao de instrumentos de divida emitidos 
por entidades que integram o universo do Grupo Espirito Santo. 

No que conceme as responsabilidades do BES que nao serao objeto de transfe
rencia, estes permanecerao na esfera juridica do BES. 
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(c) Todos os restantes elementos extrapatrimoniais do BES serao transferidos na 
sua totalidade para o Novo Banco, SA com exce<;ao dos relativos ao Banco 
Espirito Santo Angola, S.A., ao Espirito Santo Bank (Miami) e ao Aman Bank 
(Libia); 

(d) Os ativos sob gestao do BES ficam sob gestao do Novo Banco, SA; 
(e) Todos os trabalhadores e prestadores de servi<;os do BES sao transferidos para o 

Novo Banco, SA. 
Ap6s a transferencia prevista nas alineas anteriores, o Banco de Portugal pode a todo 
o tempo transferir ou retransmitir, entre oBESe o Novo Banco, SA, ativos, passivos, 
elementos patrimoniais e ativos sob gestao, nos termos do artigo 145.0 H, numero 5.0

• 

0 BES celebrani como Novo Banco, SA, urn contrato confirmat6rio de transmissao 
de ativos e passivos regidos por lei estrangeira e/ou situados no estrangeiro, nos ter
mos definidos pelo Banco de Portugal, que incluini a obriga<;ao do BES de assegurar 
que da cumprimento a quaisquer formalidades e procedimentos necessarios para este 
efeito. 
Tendo em considera<;ao que os sistemas de nota<;ao incluidos no ambito de autoriza
<;ao IRB concedida ao BES, em base consolidada, com referencia a partir de 31 de 
mar<;o de 2009, transitam na sua plenitude para o Novo Banco, SA, o Banco de Por
tugal considerando que se mantem satisfeitos os requisitos estabelecidos no Capitulo 
3 do Titulo II da Parte II do Regulamento n.0 575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de junho de 2013 (CRR), e que os sistemas em materia de gestao e 
nota<;ao das posi<;oes em risco de credito permanecem s6lidos e sao aplicados com 
integridade, decide, ao abrigo do n.0 1 do artigo 143.0 do mesmo Regulamento autori
zar o Novo Banco, SA, a calcular os montantes das posi<;oes ponderadas pelo risco 
utilizando o Metodo IRB, com efeitos imediatos e nos mesmos termos da autoriza<;ao 
concedida ao BES. 
Os ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais sao transferidos pelo respetivo 
valor contabilistico, sendo os ativos ajustados em conformidade com os valores cons
tantes do Anexo 2A, por forma a assegurar uma valoriza<;ao conservadora, a confir
mar na auditoria prevista no Ponto Tres. 
Em fun<;ao desta valoriza<;ao, apuram-se necessidades de capital para o Novo Banco, 
SA, de 4900 milhoes de euros. 
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Anexo 2A 

A delibera~ao do Banco de Portugal de 3 de agosto de 2014 que determinou a 
transferencia de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestao 

do Banco Espirito Santo, SA, para o Novo Banco, SA. 
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BALAN<;O COM REFERENCIAA 30 DE JUNHO DE 2014 (BES BASE 
INDIVIDUAL) 

AJUSTAMENTOS NO MOMENTO DA TRANSFERENCIA (PRELIMINAR) 

BALAN<;:<) 
Valor Itens exclui-

Ajustarnentos 
liquido dos 

1.Caixa e disponibilidades em bancos centrais 783330 0 

2.Disponibilidades em outras institui~oes de credito 247 539 0 

3.Activos financeiros detidos para negocia~ii.o 1236169 -20 000 

4.0utros activos financeiros ao justo valor atraves de resultados 1478 768 -34 500 

5.Activos financeiros disponlveis para venda 8 660 293 -116 750 

6.Aplica~oes em institui~oes de credito 6 758 371 -3 330400 

7.Credito a clientes 34 235 275 -1312 868 

8.Investimentos detidos ate a maturidade 552 377 0 

9.Activos com acordo de recompra 0 0 

10.Derivados de cobertura 344 045 0 

11.Activos nii.o correntes detidos para venda 1305112 -195 767 

12.Propriedades de investimento 0 0 

13.0utros activos tanglveis 317 403 0 

14.Activos intangiveis 102 566 0 

15.Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 2 720 312 -549 577 

16.Activos por impostos correntes 14 863 0 

17.Activos por impostos diferidos 1732 289 1140 319 
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18.0utros activos 

TOTAL DO ATIVO 

1.Recursos de bancos centrais .. 

2.Passivos financeiros detidos para negocia~ao 

3.0utros passivos financeiros ao justo valor atraves de resultados 

4.Recursos de outras institui~oes de credito 

s.Recursos de clientes e outros emprestimos 

6.Responsabilidades representadas por tltulos 

7.Passivos financeiros associados a activos transferidos 

8.Derivados de cobertura 

g.Passivos nao correntes detidos para venda 

1o.Provisoes 

n.Passivos por impostos correntes 

12.Passivos por impostos diferidos 

13.Instrumentos representativos de capital 

14.0utros passivos subordinados 

15.0utros passivos 

TOTAL DO P ASSIVO 

16.Capital 

17.Premios de emissao 

18.0utros instrumentos de capital 

19.Ac~oes pr6prias 

20.Reservas de reavalia~o 

21.0utras reservas e resultados transitados 

22.Resultado do exerclcio 

23.Dividendos antecipados 

TOTAL DO CAPITAL 

TOTAL DO PASSIVO +CAPITAL 
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3 518 894 

64 007 6o6 

8 339115 

1146 931 

0 

6 238 720 

31955 053 

8 057182 

295 958 

91555 

0 

1722 503 

14478 

72 261 

0 

902 535 

1091990 

59 928 281 

6 084 696 

1039 273 

191512 

-801 

-1051304 

356 243 

-2 540 294 

0 

4 079 325 

64 007606 

-902 535 

-902 535 

-6 084 6g6 

-1039 273 

-191512 

801 

1051304 

-356 243 

2 540 294 

0 

-4 079 325 

0 

-4 419 543 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

145 450 

0 

-42 908 

0 

-902 535 

0 

-799 993 
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