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COMUNICADO SOBRE TERMO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 
RECLAMAÇÕES DE CRÉDITOS (TEMPESTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES) 

 
 
 

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

prazo para apresentação de reclamações de créditos1 e face às diversas instâncias que a 

Comissão Liquidatária tem vindo a receber, o Banco Espírito Santo, S.A. – Em Liquidação (“BES”) 

vem por esta via prestar a todos os interessados a seguinte informação adicional: 

 

- A última citação de credor estrangeiro conhecida efetuada com sucesso ocorreu em 14 de 

dezembro de 2017, o que determinaria que o termo do prazo para apresentação de reclamações 

de créditos corresponderia ao dia 12 de fevereiro de 2018; 

 

- Contudo, na presente data ainda não é conhecido o desfecho de diligências de citação de 

credores estrangeiros que estarão em curso. Caso as mesmas tenham sucesso, tal poderá ou não 

estender o prazo para apresentação de reclamações de créditos, em função da data em que esses 

credores estrangeiros tenham sido ou venham a ser citados – o prazo apenas se estenderá caso 

os credores venham a ser efetivamente citados e caso tenham sido ou venham a ser citados em 

data posterior a 14 de dezembro de 2017, o que neste momento é desconhecido. 

 

- Como tal, à data de hoje continua a ser incerto que o termo do prazo para apresentação das 

reclamações de créditos tenha, efetivamente, terminado a 12 de fevereiro de 2018. 

 

                                                 
1Disponíveis em  http://www.bes.pt/Comunicados/20190916%203026387_1.pdf e 
http://www.bes.pt/Comunicados/BES%2020171103.pdf . 

http://www.bes.pt/Comunicados/20190916%203026387_1.pdf
http://www.bes.pt/Comunicados/BES%2020171103.pdf
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- Quaisquer requerimentos de reclamações de créditos que sejam enviados após esta data 

continuarão a ser recebidos pela Comissão Liquidatária, sendo no entanto sujeitos a ulterior 

validação quanto à sua tempestividade no momento em que estiver definitivamente assente o 

termo do prazo para apresentação das reclamações de créditos.    

 

Os interessados poderão ainda 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 
 
 

 
Lisboa, 15 de fevereiro de 2018 
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. – EM LIQUIDAÇÃO 

 

 


