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O Banco Espírito Santo (BES) é uma instituição financeira com uma história que teve início há 

mais de 145 anos. A sua longevidade está assente em valores duradouros em que o respeito 

intransigente pelos interesses dos clientes, colaboradores e acionistas está na primeira linha. 

Nos últimos 22 anos – desde a reprivatização – a cultura de gestão do Banco Espírito Santo foi 

reforçada e catapultou o BES para uma posição de liderança entre os bancos privados 

portugueses depois de um longo período de estagnação durante a nacionalização. 

O sucesso do décimo aumento de capital do Banco após a privatização, uma operação que 

venceu todas as adversidades, mostrou, mais uma vez, a credibilidade e confiança no Banco 

Espírito Santo a nível nacional e internacional. Esta operação veio reafirmar a condição 

exclusiva de ser o único, entre os grandes bancos portugueses, que não necessitou de recorrer 

ao Estado para se recapitalizar. 

Por outro lado, pelo facto do Espírito Santo Financial Group (ESFG) e o Crédit Agricole terem 

saído da BESPAR e as suas ações do BES passarem a ser diretamente detidas por ambos os 

acionistas, ficou alterado o mecanismo de controlo do capital do Banco, o que deverá obrigar à 

desconsolidação do BES no ESFG e à perda de influência significativa na gestão. 

Volvidas mais de duas décadas, os principais acionistas do BES têm vindo nos últimos meses, 

pelo atrás referido, a preparar o reforço do governance à luz das recomendações dos 

reguladores, das melhores práticas e de uma nova regulamentação da União Bancária tendo 

presente a migração para um novo quadro regulamentar e de supervisão. 

Foi neste contexto, que foi decidido pelo maior acionista do Banco (ESFG), solicitar a 

convocatória de uma assembleia geral para 31 de julho, destinada a fazer evoluir o modelo de 

governance e a eleger novos elementos para o Conselho de Administração. 

No limiar de cumprir 70 anos, decidi, pois, que era chegado o momento de passar o 

testemunho da liderança executiva do Banco Espírito Santo. Por indicação do acionista ESFG, o 

Dr. Amilcar Morais Pires, atual Chief Financial Officer, e quadro do Banco Espírito Santo há mais 

de 28 anos, é o proposto para Presidente da Comissão Executiva. O curriculum do Dr. Amílcar 

Morais Pires impõe-se por si próprio. A Comissão Executiva composta por excelentes banqueiros 

será reforçada com a admissão de dois quadros diretivos de envergadura, a Dra. Isabel Almeida 

e a Dra. Rita Barosa, com provas dadas de grande relevo. 

Por outro lado, irá ser proposta à Assembleia Geral a criação de um novo órgão consultivo – 

Conselho Estratégico – que se ocupará exclusivamente de assistir o Conselho de Administração 

na definição da estratégia societária e será proposto pelo ESFG que eu integre esse órgão, na 

qualidade de seu Presidente, podendo, dessa forma, continuar associado ao desenvolvimento 

desta instituição a que dediquei grande parte da minha vida profissional. Simultaneamente foi 

convidado para Presidente do Conselho de Administração o Prof. Dr. Paulo Mota Pinto, um 

profissional com provas dadas no plano jurídico nomeadamente no que diz respeito aos novos 

quadros regulatórios e de supervisão internacionais. 



Neste sentido estará assegurada de uma forma célere e clara, a transição geracional que se 

impõe para a entrada num novo ciclo de crescimento e rentabilidade tendo como ponto de 

partida a invejável capacidade e competência da equipa composta por todos os colaboradores e 

a muito importante confiança dos clientes do Banco. 

Em conclusão, quero dizer-vos que não posso, e não quero, esconder que neste momento vivo 

emoções fortes após todos estes anos de trabalho em conjunto. Mas há um sentimento que 

sobressai e prevalece e que, para mim, é o mais importante, e esse sentimento é de gratidão e 

reconhecimento a todos vós pelo trabalho realizado no BES e em benefício do nosso País e pelo 

privilégio de fazer parte desta imensa e valorosa equipa. 
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