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COMISSÃO DE PERITOS INDEPENDENTE LESADOS BES 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO FINAL  

 

 

 Foram recebidas pela Comissão 810 reclamações. A grande maioria incluindo mais do 

que um produto.  

 Houve 1 desistência.  

 7 reclamações foram excluídas por falta de pagamento de preparo. 

 6 reclamações foram apresentadas fora de prazo. 

 1541 foram recebidos pedidos. 

 347 pedidos foram fundados na subscrição de acções (incluindo acções preferenciais) e 

56 pedidos – fundos, na subscrição de unidades de participação em organismos 

colectivos, tendo, por isso, sido excluídas do perímetro. 

 23 pedidos dizem respeito a produtos que não foram subscritos nas sucursais exteriores 

do BES ou no Banque Privée, mas antes em Balcões de outras instituições de crédito. 

 119 pedidos foram subscritas em Balcões do BES localizados em território nacional, fora 

do perímetro elegível (Sucursais Exteriores da Venezuela e da África do Sul ou do 

Funchal e Banque Privée), tendo, por isso, também sido excluídas  

 36 reclamações dizem respeito a valores mobiliários emitidos por entidades que não 

integram o grupo BES, razão que levou à sua exclusão.  

 Foram apresentados 20 pedidos baseadas em obrigações não subordinadas, isto é, 

obrigações cuja responsabilidade transitou para o NOVO BANCO, o que, obviamente 

levou à sua exclusão do perímetro.  

 Em relação a 37 pedidos não foram fornecidas à Comissão as informações necessárias à 

sua caracterização, não tendo sido possível à Comissão, obter tais informações pelos 

seus próprios meios. Optou-se por não excluir à partida estas reclamações do perímetro 

de elegibilidade, dando assim a possibilidade de a sociedade gestora do fundo a 

constituir, se assim o entender, ponderar o problema e dar ao mesmo o seguimento que 

entender conveniente. As referidas situações vão assinaladas a laranja na tabela.  

 240 Reclamações são não elegíveis;  
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 119.473.921, 20 dólares – pedidos elegíveis, acrescido de €188.694.771,01 – pedidos 

elegíveis, num total 296.387.146,35 € (total, não incluído os pedidos dos quais não foi 

possível obter informação - laranja);  

 Total incluindo os pedidos sem informação - €395.711.717, 47  

 Todas as restantes reclamações foram consideradas elegíveis.  

 

 

 

 

Lisboa, 2 de Dezembro de 2019 


