
1Flash News | Novembro | November 2017

Disclaimer: Esta Flash News contém informação de carácter geral e 
abstrato. A informação disponibilizada não constituiu uma consulta 
jurídica e não deve servir de apoio a qualquer decisão sem aconselhamento 
profissional qualificado sobre um caso concreto.

Disclaimer: This paper is provided for general information purposes 
only and nothing expressed herein should be construed as legal advice 
or recommendation.

Para mais informação consulte o nosso site www.ga-p.com ou contacte-nos 
através do seguinte endereço de email: advogados.lisboa@ga-p.com

For further information please visit our website at www.ga-p.com or send 
us an e-mail to advogados.lisboa@ga-p.com

Prazo para a reclamação 

de créditos no BES

Mafalda Barreto
Sócia da GA_P, Portugal

Vanessa Ferreira Santos
Advogada da GA_P, Portugal

BES liquidation 

claims time limits

Mafalda Barreto
Partner of GA_P, Portugal

Vanessa Ferreira Santos
Lawyer of GA_P, Portugal

O BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. – EM 
LIQUIDAÇÃO anunciou que o prazo para a 
apresentação das reclamações de créditos 
no âmbito do seu processo de liquidação 
terminará no dia 11 de dezembro de 2017.

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. – EM 
LIQUIDAÇÃO has announced that the time 
limit for the lodgement of claims under 
its liquidation proceedings ends on 11 
 December 2017.

O termo do prazo para apresentação de 
reclamações de crédito é estabelecido 
em função da última citação de credor no 
estrangeiro, contando-se 60 dias a partir 
dessa data. De acordo com o referido 
comunicado, a mais recente citação 
conhecida foi efetuada no dia 11 de outubro.

The time limit for lodging claims is 
set with reference to the last service 
of notice to a creditor abroad and 
the 60-day period counted from said 
date. According to the aforementioned 
announcement, the last known notice 
was served on 11 October.

O comunicado ressalva a hipótese do termo 
do prazo vir a ser necessariamente adiado 
caso ocorram subsequentes citações. 

The announcement reserves the possibility 
of extending the time limit in the event of 
subsequent services.

Reclamações efetuadas fora do prazo 
estipulado poderão ser rejeitadas.

Claims lodged after the prescribed time limit 
has expired may be rejected. 


