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COMUNICADO SOBRE TERMO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 
RECLAMAÇÕES DE CRÉDITOS (CITAÇÕES ADICIONAIS DE CREDORES 

INTERNACIONAIS) 
 

 
 

 
 

Na sequência dos últimos comunicados divulgados pela Comissão Liquidatária sobre o termo do 

prazo para apresentação de reclamações de créditos1, o Banco Espírito Santo, S.A. – Em 

Liquidação (“BES”) vem por esta via prestar a todos os interessados a seguinte informação 

adicional: 

 

- Foram concluídas com sucesso diligências adicionais de citação de credores internacionais no 

dia 4 de abril de 2018; 

 

- Tendo os credores em causa sido citados nessa data, tal determina que o termo do prazo para 

apresentação de reclamações de créditos corresponde ao dia 4 de junho de 2018 (salvo se, 

entretanto, forem citados outros credores internacionais cujas diligências de citação ainda se 

encontrem curso, caso em que o termo do prazo para apresentação de reclamações se 

estenderá em conformidade); 

 

- Quaisquer requerimentos de reclamações de créditos que tenham sido ou venham a ser 

apresentados até 4 de junho de 2018 serão considerados tempestivos pela Comissão 

Liquidatária.    

 

                                                 
1Disponíveis em http://www.bes.pt/02.2_Comunicados.html 
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Recorda-se que os interessados poderão também acompanhar a evolução das citações dos 

credores internacionais mediante a consulta dos autos do processo de liquidação que, sob o n.º 

18588/16.2T8LSB, corre termos no Juízo de Comércio de Lisboa (Juiz 1) do Tribunal Judicial da 

Comarca de Lisboa. 

 
 

Informação de contactos do BES 

Morada: 
Rua Barata Salgueiro, n.º 28 – 6º, 1250-044 Lisboa 
 
Email (exclusivamente para envio de reclamações de créditos): 
reclamacoes.credito@bes.pt  

 
Lisboa, 5 de abril de 2018 
 
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. – EM LIQUIDAÇÃO 

 


