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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 04/2008 

Arguido(s): Caixa – Banco de Investimento, 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: Processo Comum 
Infracções: Artigos 162º, n.º 2 do Código dos Valores Mobiliários 
Factos ocorridos em: 2006 

 
 

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 presente processo tem por objecto a violação, a título negligente, pela arguida, do dever 

de esclarecer as suas ligações com o emitente Portucel e os seus interesses na OPV desta 
sociedade. (art. 162.º, n.º 2, c) do CdVM). 

2. Está em causa a emissão, pela arguida, de uma recomendação de investimento em 02 de 
Novembro de 2006. 

3. Acontece que a referida recomendação de investimento foi emitida na pendência de OPV 
(enquanto decorria o prazo da oferta) pela arguida, que era co-líder do consórcio 
responsável pela assistência e colocação da referida OPV. 

4. A arguida não mencionou, na recomendação de investimento em causa: 
i) O facto de ser um dos co-líderes do Consórcio constituído para a assistência e 

colocação da OPV de acções representativas do capital social da Portucel, 
ii) O facto de a Caixa Geral de Depósitos (sociedade dominante da arguida) deter, 

desde 18 de Novembro de 2004, 210.249 acções que representavam 0,03% do 
capital social da Portucel. 

5. Ou seja, o que está em causa no presente processo é a divulgação de informação 
incompleta. 

6. A imputação foi feita a título de negligência, uma vez que: 
i) O facto de a arguida ser co-líder do referido consórcio era já público, desde a data 

de divulgação do prospecto da OPV; 
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ii) A arguida mencionou, na recomendação de investimento em causa, que havia 
prestado serviços bancários de investimento à Portucel no decurso dos últimos 12 
meses. 

7. De referir também que em 08 de Maio de 2007 a arguida, em nova recomendação de 
investimento relativa à Portucel (a primeira que emitiu tendo este objecto desde a que está 
em causa no presente processo) já mencionou os elementos em falta. 
 

 
O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar à arguida Caixa – Banco de Investimento, S.A.: 
 
Uma coima de € 25.000, nos termos conjugados dos artigos 388.º, n.º 1, a), 389.º, n.º 1, a) e 
402.º, n.º 1, todos do CdVM e artigo 17.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 
redacção do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, pela infracção negligente do dever de 
divulgação de informação completa relativa às ligações da arguida com a Portucel e os seus 
interesses na OPV da Portucel em causa, consagrado no artigo 162.º, n.º 2, c) do CdVM, o que 
constitui contra-ordenação muito grave nos termos do artigo 389.º, n.º 1, a) do CdVM. 
 
 
 
 
 


