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£ a dimensao mais optimists do "buraco" contabitistico do Banco Privado Portugues
(BPP). A carteira de produtos de retorno absolute de 1.374 milhfies de euros
apresenta uma menos-valla de 30%, ou seja, estes activos do banco valem menos
420 milhdes, apurou o Negdcios.
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{__ jde euros apresenta uma menos-valia de 30%, ou seja, estes activos do banco
valem menos 420 milhfies, apurou o Negdcios.
Uma situagSo que ten duas consequendas para o future da instituipdo: 6 esta a perda que
os clientes que quiserem ser ja pagos terao de aceitar; este "buraco" - que pode ja ser
superior devido ao agravamento da crise dos mercados - inviabillza a passagem imediata
da geslSo destes produtos para entidades extemas. A conjugagSo destes dois factores recusa dos clientes em aceitar as perdas e afastamento dos inleressados extemos - pode
pnecipltar a falfincia do BPP nos prbximos dias.
Os produtos de retorno absoluto sSo precisamente aqueles que o Governo esclareceu que
nSo ir£ solucionar com fundos publicos (ver, ao lado, entrevista exclusiva, por escrito, do
secret^rio de Estado do Tesouro). Estes produtos integram titulos obrigaclonlstas, na sua
maloria de emitentes com baixo risco. Como tal, restam duas altemativas S administra^ao
do banco, liderada por Fernando AdSo da Fonseca, e ao prbprio Banco de Portugal (BdP).
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