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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 12/2008 

Arguido(s): EDP – Energias de Portugal, 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  

DI   Difusão da Informação    x 

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: Violação do dever de divulgação de informação privilegiada (artigo 248.º, n.º 1 do 

CdVM) 

Factos ocorridos em: 2008 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão SIM 

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

 
Tendo em conta o disposto no artigo 422.º do Código dos Valores mobiliários vem a CMVM 

divulgar a seguinte decisão: 

 
1. A EDP – Energias de Portugal, S.A. (doravante EDP) é uma sociedade aberta emitente de 

acções admitidas à negociação em mercado regulamentado. 

2. No dia 28-01-2008, pelas 16:09 o jornal Diário Económico publicou no seu site uma notícia 

com o título “EDP avança com dispersão das renováveis em bolsa”, com o subtítulo “A 

EDP vai avançar com a dispersão em bolsa de parte do capital do negócio das energias 

renováveis. Ao que o Diário Económico apurou, o anúncio oficial será efectuado após o 

fecho da bolsa.” 

Do corpo da notícia pode ler-se: 

“Neste momento, estão a ser dados os primeiros passos, como a escolha dos bancos que 

irão ser responsáveis pela avaliação e pela montagem do IPO (“initial public offer”). Uma 

fonte contactada disse que são três as instituições financeiras eleitas: Caixa – Banco de 

Investimento, BES Investimento e Millenium bcp Investimento. 

A EDP irá prestar mais esclarecimentos sobre esta operação durante uma conferência de 

imprensa que decorrerá no Porto na próxima quinta-feira, no âmbito do “Investor Day” da 

empresa. 

A actual crise dos mercados financeiros suscitou algumas dúvidas sobre se a operação 

deveria avançar ou não, nesta fase, mas acabou por vencer a tese de que este tipo de 
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activo será bem aceite pelos investidores numa altura em que pouco ou nada se passa no 

mercado.” 

3. A decisão de dar início à preparação de uma potencial oferta pública da EDP Renováveis 

S.L. não era do conhecimento público às 16:09 do dia 28 de Janeiro de 2008. 

4. Apenas no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17:24 a EDP divulgou no Sistema de Difusão 

de Informação aos Investidores o seguinte comunicado: 

“EDP INICIA PREPARAÇÃO DE POTENCIAL IPO DA EDP RENOVÁVEIS 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores 

Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) informa o mercado e o público em 

geral acerca do seguinte: 

O Conselho de Administração Executivo da EDP decidiu, após parecer do Conselho Geral 

e de Supervisão, dar início à preparação de uma potencial oferta publica inicial da EDP 

Renováveis S.L., holding do grupo EDP para as energias renováveis, que controla as 

subsidiárias NEO Energia e Horizon Wind Energy. 

Maior detalhe sobre a estratégia do grupo EDP para a área das renováveis será 

disponibilizado ao mercado e público em geral durante o Investor Day da EDP sobre 

renováveis que terá lugar no próximo dia 31 de Janeiro. 

EDP – Energias de Portugal, S.A.”. 

5. Com a conduta descrita a Arguida violou a título doloso o dever de divulgação imediata de 

informação privilegiada relativa a emitentes, consagrado no artigo 248.º, n.º1, alínea a) do 

CdVM, o que constitui contra-ordenação muito grave nos termos do artigo 394.º, n.º 1, 

alínea i) do CdVM, punível com uma coima entre €25.000 e €2.500.000, nos termos do 

artigo 388.º, n.º 1, alínea a) do CdVM.  

 

O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar à Arguida EDP – Energias de Portugal, S.A. 

uma coima de € 100.000 (cem mil euros) nos termos dos artigos 248.º, n.º 1, 394.º, n.º 1, alínea 

i) e 388.º, n.º 1, todos do Código de Valores Mobiliários. 


