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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º 3/2008 

Arguido(s): Banco Comercial Português, S.A. 

 
Tipo de infracção: 

PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros x 

DI   Difusão da Informação     

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

 
 
Assunto:  Decisão   

Forma de Processo: Comum 
 Infracções: Intermediação excessiva (artigo 310.º do CdVM), conflito de interesses 

(artigo 309.º n.º 3 do CdVM), dever de conservadoria (artigo 308.º n.º 1 do CdVM) e 
qualidade da informação (artigo 7.º do CdVM). 

    Factos ocorridos em: 2000 a 2007 
 
 
Estado do processo: 
 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão x 

A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva.  

 
 
Tendo em conta o disposto no artigo 422º do Código dos Valores Mobiliários vem a CMVM 
divulgar a seguinte decisão: 
 

1. O Conselho Directivo deliberou aplicar ao arguido coimas no valor de: 

a)  € 1.000.000 (um milhão de euros), pela violação, a título doloso, do dever de 

não praticar intermediação financeira excessiva, nos termos conjugados dos 

artigos 310º, 397º, n.º 2, alínea c) e 388º, n.º 1, alínea a) todos do CdVM, em 

relação à venda de acções do próprio emitente a clientes; 

b) No mesmo âmbito, € 2.460.000 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil 

euros), correspondentes ao somatório de 41 coimas de € 60.000 (sessenta mil 

euros), pela violação, a título doloso, do dever de evitar conflitos de interesses, 

por cada uma das 41 infracções, nos termos conjugados dos artigos 309º, n.º 3, 

397º, n.º 2, alínea b) e 388º, n.º 1, alínea a) todos do CdVM; 

c) € 1.995.000 (um milhão e novecentos e noventa e cinco mil euros), 

correspondentes ao somatório de 57 coimas de € 35.000 (trinta e cinco mil 

euros), pela violação, a título doloso, do dever de conservadoria (obrigação de 
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manter a documentação de operações por um prazo mínimo de X anos), por 

cada uma das 57 infracções, nos termos conjugados dos artigos 308º, n.º 1, 

397º, n.º 4, alínea a) e 388º, n.º 1, alínea b) todos do CdVM. 

d)  € 200.000 (duzentos mil euros), pela violação, a título negligente, do dever de 

prestar informação de qualidade à entidade de supervisão, nos termos 

conjugados dos artigos 7º, n.º 1, 389º, n.º 3, alínea b) e 388º, n.º 1, alínea b), 

402º, n.º 1 todos do CdVM e do artigo 17º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 433/82, de 

27 de Outubro.  

2. Atentas as circunstâncias, decidiu esta Comissão, nos termos do artigo 19.º do 

Decreto-lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 244/95, 

de 14 de Setembro, proceder ao cúmulo jurídico das 100 sanções e condenar o 

arguido numa coima única no montante de € 3.000.000 (três milhões de euros). 

3. Atendendo, todavia, especialmente: 

a) À política assumida pelo actual Conselho de Administração do arguido, que 

nomeadamente, se traduz no envio, pelo arguido a clientes seus, de uma 

proposta de Convenção de Mediação, nos termos divulgados em 26 de Junho 

de 2008 e em 3 de Julho de 2008, tendente ao ressarcimento de eventuais 

danos;  

b) A que, no aumento de capital do arguido que teve lugar em 2008, não foram 

detectados indícios de comportamentos idênticos aos que constituem objecto 

do presente processo; 

c) A que a supervisão desenvolvida pela CMVM obedece, nomeadamente e nos 

termos do disposto no artigo 358.º do CdVM, aos princípios de protecção dos 

investidores e defesa do mercado, pelo que a sua actividade sancionatória tem 

de, na medida do possível, ter em conta a protecção de investidores concretos; 

Considera-se que a execução parcial da coima aplicada realiza de forma adequada e 

suficiente as finalidades da punição, desde que verificadas as condições infra 

estabelecidas. 

4. Assim, o Conselho Directivo da CMVM deliberou, ao abrigo do disposto no artigo 

415.º, n.
os

 1 e 3, do CdVM, proceder à suspensão parcial da execução de € 

2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros) da coima aplicada, pelo prazo de 

dois anos. 

5. A suspensão parcial da execução da coima assim determinada fica condicionada, 

nos termos do artigo 415.º, n.º 2, do CdVM, à realização sucessiva e cumulativa das 

seguintes condutas: 

a) Condição 1: No prazo de sessenta dias a contar da notificação da presente 

decisão, o arguido: 

(i) comunique à CMVM o universo total de clientes/accionistas destinatários 

das Campanhas Accionistas de 2000 e 2001 que manifestaram pretensões 

indemnizatórias contra o arguido que ainda não tenham sido satisfeitas, 

incluindo: 
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i. os clientes que tiverem aceite a proposta de Convenção de Mediação nos 

termos divulgados pelo arguido em 26 de Junho de 2008 e em 3 de 

Julho de 2008 para efeitos de procedimentos de mediação a organizar 

pela CMVM; e 

ii. outros clientes/pequenos accionistas que devam ser tratados em termos 

equivalentes por razões de equidade. 

(ii) A informação referida no inciso (i) é enviada à CMVM de acordo com o 

seguinte quadro em Excel, em papel e em CD-Rom: 

N.º (1) Clientes/accionistas (2) Contexto (3) N.º de acções (4) 

    

(1) A cada cliente identificado em (2) corresponde um número diferente, por ordem crescente, nesta coluna 

(2) Nome do cliente/accionista (caso seja um casal, cada cônjuge conta como um cliente/accionista) 

(3) Colocar o contexto em que o cliente/accionista manifestou a pretensão indemnizatória: M, caso seja por 

aceitação da proposta de Convenção de Mediação, para efeitos de procedimentos de mediação a organizar 

pela CMVM, J, se em acção judicial (se se tratar de cliente que manifestou a pretensão indemnizatória 
contra o arguido em acção judicial e aceitou a proposta de Convenção de Mediação, indicam-se os dois 

contextos), ou O, se noutro contexto  

(4) Número de acções total detidas pelo cliente  

b) Condição 2: No prazo de um ano a contar da notificação da presente decisão, 

se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 

(i) Ressarcimento efectivo pelo arguido dos clientes/accionistas, identificados 

nos termos da condição 1, pelos danos apresentados no processo de 

mediação, salvo se a proposta do mediador for recusada pelo 

cliente/accionista ou se este desistir do procedimento de mediação;  

(ii) Ressarcimento efectivo pelo arguido da maioria dos clientes/pequenos 

accionistas identificados nos termos da condição 1 que, não tendo sido 

abrangidos pelo processo de mediação, devam ser tratados em termos 

equivalentes por razões de equidade; 

(iii) O arguido comunique à CMVM as situações de ressarcimento efectivo, 

acompanhadas dos respectivos documentos comprovativos, nos seguintes 

termos: 

i. a informação é enviada à CMVM, relativamente ao período desde a 

notificação da presente decisão até 31/12/2008, e relativamente ao 

período desde 01/01/2009 até ao fim do prazo de um ano fixado nesta 

alínea b), até ao 5.º dia posterior às datas de termo dos períodos; 

ii. a informação é enviada à CMVM nos seguintes termos: para cada 

período, replica-se o quadro enviado à CMVM em cumprimento da 

condição 1, acrescentado das colunas 5 e 6, nos termos que se seguem: 

N.º (1) Clientes/accionistas 
(2) 

Contexto 
(3) 

N.º de acções 
(4) 

Data do 
ressarcimento 

efectivo (5) 

Termos do 
ressarcimento 

efectivo (6) 
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(1) a (4) – replica o quadro enviado em cumprimento da condição 1  

(5) Data do ressarcimento efectivo 

(6) Descrevem-se os termos do ressarcimento: em dinheiro, em acções do arguido, noutros termos (a 

descrever) 

iii. a informação é enviada à CMVM em quadro em Excel, em papel e em 

CD-Rom. 

c) Condição 3: No prazo de seis meses a contar da notificação da 

presente decisão, o arguido envie à CMVM relatório 

circunstanciado descrevendo as medidas por ele tomadas para 

melhorar os seus procedimentos de conservadoria bem como a 

demonstração da sua eficácia. 

6. A suspensão parcial da coima determinada nos termos da alínea b) do número 

anterior pode ser prorrogada pela CMVM, a pedido do arguido, por um máximo de 

mais seis meses, desde que, em requerimento fundamentado, este demonstre a 

necessidade de mais tempo para proceder às indemnizações devidas, ficando este 

durante o novo período sujeito às condições da mesma alínea b). 

7. Nos termos do artigo 415.º, n.º 5 do CdVM, se qualquer das condições não for 

preenchida nos prazos referidos, fica sem efeito a suspensão determinada, 

procedendo-se à execução da integralidade da sanção aplicada. 

 

No entanto, a decisão relativa à suspensão da execução da coima torna-se inútil 

em função da impugnação da decisão.  

Com efeito, a figura da suspensão prevista no art. 415.º do CdVM é um regime 

excepcional consagrado no mesmo Código e outorga poderes à autoridade 

administrativa para apreciar, à luz da prevenção geral e especial, a bondade da 

aplicação no caso concreto da coima que efectivamente seria devida. Este juízo, 

por força da própria lei, tem de ser feito no momento da decisão da CMVM e em 

função das circunstâncias que sejam vigentes a essa data (princípio da actualidade 

da decisão). 

 


