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Lisboa, 21 de Julho de 2022  

  

Assunto: Pedido de acesso a documentos administrativos  

  

Exmo. Senhor Governador do Banco de Portugal,  

Professor Mário Centeno:  

  

Pedro Almeida Vieira, portador da carteira profissional de jornalista 1786 e do cartão de cidadão 

8611818, consciente que V. Exa. assumiu as funções para um cargo num Estado Democrático, e 

se encontra imbuído dos princípios de uma Administração Pública aberta e transparente – não 

apenas à sociedade em geral, mas também ao escrutínio da imprensa livre –, vem requerer a V. 

Exa., ao abrigo do estatuído na Lei do Acesso aos Documentos Administrativos (LADA), na sua 

mais recente versão (Lei nº 68/2021, de 26 de Agosto), o acesso a cópia digital ou analógica de 

todos os processos decididos (concluídos) no primeiro semestre do presente ano de 2022 e da 

totalidade do ano de 2021, no âmbito da supervisão bancária, designadamente por infrações de 

natureza comportamental, por infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 

por infrações de natureza prudencial, por  infrações a deveres relativos à prevenção do 

branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, por infrações às regras relativas 

ao funcionamento da Central de Responsabilidades de Crédito e por infrações relacionadas com 

atividade financeira ilícita, ou por infrações de outro tipo. 

Caso exista, na posse ou já elaborado pelo Banco de Portugal, qualquer relatório ou outro tipo 

de documento administrativo que sintetiza o constante nos processos, pode-se colocar a 

possibilidade de o acesso acima solicitado ser substituído por cópia desse documento 

administrativo. 

Em todo o caso, esse relatório (ou documento similar) tem necessariamente de conter a 

identificação da instituição bancária / financeira, as datas mais relevantes do processo, a coima 



aplicada e a indicação das normas violadas. Caso contrário, reitera-se o pedido de acesso aos 

processos acima referenciados. 

Antecipadamente grato por uma indicação da data e local de consulta, queira aceitar os mais 

respeitosos cumprimentos.  

  

Pedro Almeida Vieira  

 

Com os melhores cumprimentos.  
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