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Processo no 57511 0.6TFLSB 

I - Relatorio 

EDP - Energias de Portugal, S.A., apresentou, nos termos do disposto no art. 59." do 

R.G.C.O., o presente recurso de impugnaqlo judicial da deliberaqlo da ComissEo do Mercado 

de Valores Mobiliarios, doravante designada por CMVM, que a condenou na coima de € 

100.000,00 pela pratica de 1 (uma) contra-ordenaqlo p. e p. pelos artigos 248.", n."l, alinea a), 

394.", n."l, alinea i) e 388.", n."l, alinea a), todos do Cod. VM, (violaqiio, a titulo doloso, do 

dever de divulgaqio imediata de  informaqiio privilegiada relativa a emitentes). 

* 

Como fundamentos invocou, primeiramente, virias questaes previas, a saber, a nulidade 

da decislo final por: alteraqlo substancial dos factos, consubstanciada na reconfiguraqlo do 

object0 processual (da acusagk para a decislo administrativa final); por falta de 

fundamentaqlo, consubstanciada na insuficigncia de enquadramento factico-normativo da 

conduta da arguida; por contradiqlo insanavel da fundamentagzo, consubstanciada na utilizaqlo 

de duas realidades diversas (decisb de iniciar um process0 de P O  e o proprio lanqamento de 

P O )  para sustentar o caracter "price sensitive" de determinada informaqlo; por alteraqlo 

substancial dos factos na decislo final, na medida em que se sustenta na invocaqlo de um facto 

surpresa, relativamente ao qua1 a Sociedade arguida nlo teve a oportunidade de se defender, 

ausente da acusaqlo (aumento substancial em 29 de Janeiro de 2008 do numero de acq6es e 

preqo transaccionado); por insuficitncia da descriqlo de factos capazes de revelarlsustentar o 

alegado dolo da Sociedade arguida; por insuficihcia na descriqlo de factos capazes de 

revelar/sustentar a falta de celeridade da Sociedade arguida na divulgaqlo de informaglo; por 

contradiqlo insanavel dos termos da decislo administrativa final, caso esta se tenha baseado no 

facto n"a ter havido divulgaqlo de informaqlo privilegiada logo nos dias 22 e 24 de Janeiro de 

2008, na medida em que ha um reconhecimento express0 na decis"a administrativa de estarem 

reunidos os pressuposto do diferimento da informaqlo; por insuficiCncia na descriqlo de factos 

capazes de revelar/sustentar a violaqlo do dever de confidencialidade por parte da Sociedade 

arguida, caso a decislo administrativa final se tenha baseado na nlo manutenqlo da 

confidencialidade da informaqlo em causa. 
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No que respeita ao mCrito da decisiio administrativa, propriamente dito, como 

fundamentos de impugnaqiio invocou, em sintese, que niio existiu decisiio firme de lanqamento 

de IPO, havendo apenas trabalhos preparatorios no sentido de avaliar a oportunidade e 

conveniCncia da operaqso, sendo que o conceit0 de definitividade adoptado pela CMVM niio C 

adequado e, nessa medida, as deliberaqdes da EDP de 22 e 24 de Janeiro de 2008 niio poderiam 

ser entendidas como definitivas para efeitos do art. 248 do CodVM. 

Niio era, assim, exigivel haver comunicaqiio, em tempo real, de todas e quaisquer 

vicissitudes desse processo de decisiio e de todas as suas fases, ainda que muito embrionkias, 

preliminares, eventuais e condicionadas, sendo que os factos que devem ser divulgados ao 

abrigo do disposto do artigo 248." do C6dVM siio os que jB adquiriram estabilidade, 

consolidaqiio e especificaqiio dentro do processo de decisiio da empresa, de forma a poderem 

ser qualificados como definitivos. 

Mais alegou que as condiqdes de mercado a data das deliberaqdes da Sociedade arguida, 

faziam com que fosse impossivel sustentar que a concretizaq50 do IPO se fosse verificar com 

"elevada probabilidade". 

Invocou ainda que o comunicado emitido pela EDP apos a publicaqiio da noticia no site 

do "Diirio Economico" niio teve qualquer influencia na decisiio dos investidores, sendo que a 

comparaqiio dos niveis de transacqiio do dia 28 de Janeiro para o dia 29 desse mCs se traduz 

numa "janela temporal" manifestamente reduzida que, por n50 ter amplitude e 

representatividade suficientes, nunca poderB revelar conclusdes minimamente seguras. 

Mais invocou que a EDP, no iimbito do reconhecimento mutuo (por parte da EDP e da 

propria CMVM) de estarem reunidos os pressupostos do diferimento da divulgaqiio da 

informaqiio, adoptou todos os mecanismos que se revelavam adequados e suficientes para 

assegurar a confidencialidade da informaqiio em causa, tendo restringido o acesso a informaq50 

apenas as pessoas que dela necessitassem para o exercicio das suas funqdes e igualmente 

assegurou os mecanismos a divulgaq50 publica e imediata da informaqiio caso se verificasse 

quebras de confidencialidade. 

Por fim, sustentou a inexistencia de dolo ou negligencia por parte da sociedade 

Recorrente, por um lado, na medida em que tinha expressamente acordado com a CMVM - em 

reuniiio realizada entre representantes de ambas as entidades - o diferimento da divulgaqiio em 

causa e, por outro, na medida em que C impossivel - entre as 16.09 horas e as 17.24 horas do 
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dia 28 de Janeiro de 2008 - conseguir detectar algum dolo ou neglighcia da Sociedade 

arguida, niio tendo sido imputados quaisquer factos concretos que permitam revelar, concretizar 

ou densificar o dolo ou a neglighcia por parte da EDP, sendo que reagiu num espaqo temporal 

razoavel, tendo em conta as circunsthcias, em particular o facto de niio estar obrigada a 

monitorizar em continuo o site do "Diario Economico". 

Terminou pugnando pela procedencia da impugnaqiio judicial com a consequente 

declaraqiio de nulidade da decisiio final da CMVM ou, caso assim niio se entenda, pela 

revogaqiio dessa decisiio com a substituiqiio por outra que absolva a Sociedade arguida. 

* 

A entidade administrativa apresentou alegaqdes, nos termos do art. 416.", n." 1 do 

CodVM, sustentando a deliberaqiio recorrida, constantes de fls. 927 a 972 dos autos, cujo teor 

se da por integralmente reproduzido e se resume, em sintese, no seguinte: 

Nilo existe qualquer contradiqiio entre o conteudo da Acusaqiio da CMVM e a Decisiio, niio 

padecendo da nulidade prevista no art. 379.", n."l, alinea b) do Codigo de Processo Penal. 

Da decisiio da CMVM niio resultaram quaisquer factos que ja niio constassem da acusaqiio, 

niio existindo qualquer alteraqiio ou recentramento do object0 do processo ou tomado 

conhecimento de quaisquer factos que n5o pudesse conhecer. 

A decisiio da CMVM identifica, nos termos do disposto no art. 58." do R.G.C.O., os factos 

imputados a arguida, as normas violadas e respectiva fundarnentaqiio. 

0 s  argumentos constantes quer da acusaqiio quer da decisilo da CMVM que fundarnentam 

o caracter de price sensitive eram identificaveis e expectaveis para o investidor a partir do 

momento em que a decisiio de dar inicio ao processo formal de lanqamento da oferta 

publica inicial tivesse lugar, niio existindo qualquer contradiqilo na decisiio da CMVM. 

A demonstraqiio de que em 29 de Janeiro de 2008 houve urn aumento substancial do preqo 

e do numero de acqdes transaccionadas e irrelevante para efeitos de adequaqilo tipica, 

sendo certo que a arguida se pronunciou em sede de contestaqiio sobre o caracter price 

sensitive da informaqiio em causa niio existindo qualquer violaqiio do disposto no art. 50.O, 

violaqiio essa que, a existir, gerando nulidade, teria sido sanada corn a pron~incia, por parte 

da arguida relativarnente aos "novos factos" em sede de impugnaqiio judicial. 
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A decisiio administrativa contem todos os elementos de concretizaqiio do tipo subjectivo, o 

dolo direct0 por parte da EDP, existindo correspondCncia entre o tipo objectivo e o tipo 

subj ectivo. 

A concretizaqiio pretendida pela arguida no que respeita a exigCncia de celeridade na 

divulgaqZo da informaqiio niio constitui facto constitutivo da responsabilidade 

sancionatoria, niio sendo necessaria que conste da decisiio. 

N5o existe qual.quer contradiqiio na decisiio da CMVM na medida em que foi condenada 

pela violaqao do disposto no art. 248.", n."l do CodVM e niio pela violaqiio do disposto no 

art. 248." - A do C6dVM. 

NZo tendo sido imputada qualquer violaq.50 do dever de segredo, niio existe necessidade da 

alegaqiio e demonstraqao de factos concretos que justifiquem essa violaqiio. 

A deliberaqiio de dar inicio aos trabalhos de preparaqiio e lanqarnento da IPO da EDP 

Renovaveis exprime a vontade firme da EDP de dar inicio a um process0 formal de 

lanqamento de uma oferta publica inicial relativamente a EDP Renovaveis, tendo ocorrido 

num momento temporal definido com caracter definitivo, constituindo pel0 seu conteudo 

informaqZo privilegiada a ser divulgada nos termos do art. 248.", n."l do CodVM. 

A ocorrCncia de impact0 na negociaqiio niio constitui um pressuposto tipico do art. 248.", 

n." 1 do CbdVM, norma que se basta com a susceptibilidade de influenciar de mod0 

sensivel o preqo dos valores mobiliarios. 

A admiss50 ou a expectativa de admissiio a negociaqiio de uma sociedade C susceptive1 de 

influenciar as decisdes dos investidores. 

0 s  requisitos do diferimento da informaqiio previsto no art. 248.", n."l do C6dVM niio se 

encontravam preenchidos no caso em apreqo. 

A confidencialidade da informaqiio niio foi assegurada pel0 emitente na medida em que foi 

divulgada pel0 "Diiirio Econ6mico" sem que a EDP a tivesse previamente divulgado no 

Sistema de Difusiio de Informaqiio, niio tendo a EDP procedido a sua divulgaqao imediata 

posteriormente a sua publicaqZo no ''Diiuio Econ6micon. 

0 dever de divulgaqZo imediata de informaqiio privilegiada que recai sobre a arguida nasce 

com a deliberaqiio do Conselho de Administraqiio Executivo da EDP em 22 de Janeiro de 
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2008 e com o Parecer do Conselho Geral de Supervisiio de 24 de Janeiro de 2008 e niio 

com a publicaqiio da noticia pelo "Diario Economico". 

0 instituto do diferimento da informaqiio, previsto no art. 248.'-A do C6dVM niio prev2 

qualquer act0 por parte da CMVM, nomeadamente de aceitaqiio ou de recusa, ou tiio pouco 

que a CMVM dele tenha conhecimento, niio tendo havido qualquer acordo corn a EDP 

relativo ao diferimento da informaqiio. 

A CMVM apenas foi consultada informalmente sobre essa possibilidade e desconhecendo 

a CMVM da impossibilidade da Arguida em garantir a confidencialidade da informaqiio, 

informou que tal diferimento era possivel desde que garantida a confidencialidade da 

inforrnaqlio, o que niio se verificou. 

A coima concretamente aplicada mostra-se razoavel e proporcionada considerando a 

infracqiio pela qua1 a Arguida vem condenada e os vhios factos ponderados na medida da 

sanqiio. 

Concluiu pugnando pela negaqiio de provimento ao recurso de impugnaqiio e pela 

manutenqiio da decisiio condenatoria. 

* * * 

0 Tribunal C o competente (cfr. art. 417.' do Cod. VM), o process0 C o prdprio. 

* 

Das questaes prCvias invocadas pela Sociedade arguida/recorrente no h b i t o  do recurso 

de impugnaciio judicial: 

Da nulidade da decisgo administrativa condenatoria por alteraciio substancial dos factos 

A Sociedade arguida invoca a diferenqa substancial existente entre a acusaqiio e a 

decisiio final condenatoria da CMVM alegando que a decisiio final se sustenta em factos que 

niio constavam da acusaqiio. 

Concretamente, refere que a acusaqiio se centra na n8o divulgaqiio de informaqiio 

privilegiada em tr2s momentos temporais (22, 24 e 28 de Janeiro de 2008, este ultimo, 

imediatamente ap6s a noticia do Diario Economico veiculada a 16.09 horas desse dia, so o 

tendo feito a 17.24 horas) e que a decisiio final expressamente se refere a cessaqiio da 

~ossibilidade de diferimento da informaqiio, bem como ao niio asseguramento da 

confidencialidade da informaqiio e a niio adopqiio das medidas adequadas a assegurar essa 

~onfidencialidade, alusBeslfactos que se referemisubsumem ao disposto no art. 248.' - A do 
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CodVM, i.e., a violagiio do disposto nesse normativo e ja niio apenas a violagiio do disposto no 

art. 248.", n."l do referido diploma legal, tal como se encontrava exposto na acusagiio. 

Sustentou que daqui se retira que a alegada conduta ilicita imputada a Sociedade 

arguida reside no facto de niio ter garantido a confidencialidade da informagiio e, em 

consequencia, no facto de niio ter divulgado a informagiio em causa num espago temporal 

inferior a 1.15 horas ap6s a divulgagiio da informagio no "Diario Economico". 

Tal facto ja era conhecido da CMVM no momento da prolagiio da acusagiio, tendo 

optado por niio configurar o objecto do presente processo da forma como o fez na decisiio final, 

tendo aqui assumido uma identidade diversa. 

Uma vez que a CMVM procedeu a uma verdadeira reconfiguragiio do objecto factual e 

juridic0 do processo tal reconfiguragiio C suficiente para gerar a nulidade da decisiio 

condenatoria. 

A nova factualidade configura uma alteragiio substancial dos factos pelos quais a 

arguida vinha acusada constituindo tal alteragiio uma nulidade por violagiio do disposto no art. 

379.", n."l, alinea b) do C6digo de Processo Penal, aplicavel ex vi do art. 41.", n."1 do 

R.G.C.O.. 

Cumpre apreciar e decidir: 

Compulsada a acusagiio da CMVM, constante de fls. 375 a fls. 380 do autos, cujo teor 

se da por integralmente reproduzido, constata-se que os factos que dela constam, descritos em 9 

(nove) pontos, que servem de base a imputagilo, a titulo doloso, da violagiio do dever de 

divulgagiio imediata de informagiio privilegiada relativa a emitentes, siio os mesmos constantes 

da decisiio final proferida constante de fls. 614 a fls. 704, cujo teor tambCm se da por 

integralmente reproduzido, descritos, ipsis verbis, sob a epigrafe "D. Factos Provados". 

Por outro lado, a subsungiio juridica que a entidade administrativa faz desses factos, na 

sua perspectiva, consubstanciadora da pratica de um ilicito contra-ordenacional, tanto na 

acusagilo como na decisao final C a mesma, i.e., a violag50, a titulo doloso do disposto no art. 

248.", n."l, alinea a) do C6dVM e punivel nos termos conjugados dos arts. 394.", n."l, alinea i) 

e 388.", n."l, alinea a), ambos do mesmo diploma legal. 

De referir que a alusiio ao normativo relativo ao diferimento da divulgagiio publica de 

informagiio privilegiada - o artigo 248." - A do C6dVM - surge logo na acusagiio proferida pela 

entidade administrativa, no segment0 dessa acusagiio respeitante ao Direito, havendo, 
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igualmente, no seu ponto 16. a seguinte referencia: "A EDP n l o  informou o pziblico sobre os 

factos em causa nu data da decislo do Conselho de Administraqlo Executivo (22 de Janeiro de 

2008), nem nu data do parecer do Conselho Geral de Supervisiio (24 de Janeiro de 2008), nem 

publicou imediatamente essa informapio no seguimento da noticia publicada no site do Diario 

Econbmico (28 de Janeiro de 2008 as 16.09), apenas o tendo feito pelas 17.24 do dia 28 de 

Janeiro de 2008.". 

Com efeito, ha a referencia expressa ao disposto no art. 248.' - A do C6dVM, 

acompanhada da citaqiio do n.'l e alineas a) a c) do referido preceito legal, bem como a alusiio 

ao facto de niio ter havido a publicaqiio imediata da informaqiio no seguimento da noticia 

publicada no site do Dikio Econ6mico. 

Da leitura da peqa processual, nomeadamente do excerto supra citado, retira-se por 

parte da entidade administrativa, a enfase na ideia, ja expressa na descriqiio factual - em 

particular o seu ponto 9. - de que a Sociedade arguida apenas quis divulgar essa informaqiio no 

dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17.24 horas, e niio antes. 

Reforqa, assim, o entendimento da tese da conduta dolosa relativamente a Sociedade 

arguida ao niio divulgar, antes dessa precisa hora, tal informaqiio, figurando a alusiio ao 

disposto no art. 248.' - A e a suplementar referencia a niio divulgaqiio imediata da informaqiio 

no seguimento da noticia publicada (ponto 16.) como o reforqo da opiniiio de que houve 

efectivamente a vontade de niio divulgaqiio anterior da informaqiio privilegiada, afastando a 

possivel existencia de uma causa de exclusiio da ilicitude que, indubitavelmente, existiria caso 

se reunissem os pressupostos cumulativos exigiveis para o diferimento da divulgaqiio de 

informa$io. 

Funcionou, portanto, como o desenvolvimento da tese da conduta dolosa em que se 

consubstanciou a actuaqiio da Sociedade arguida e niio como a imputaqiio, em concurso 

efectivo, de mais uma contra-ordenaqiio ou a imputaqiio, equivoca, de uma contra-ordenaqiio 

diversa, consubstanciada na violaqiio de um dever legal distinto, em suma, a modificaqiio do 

seu object0 de facto e de direito. 

A constataqiio do supra exposto C corroborado, conforme ja referido, tanto pela 

descriqiio factual, como pel0 dispositivo, da pr6pria decisiio final, em que 6 imputada a 

Sociedade arguida exactarnente o mesmo ilicito contra-ordenacional, a titulo doloso. 

... . 
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Por fim, mencione-se que e a propria Sociedade arguida que, em sede de exercicio do 

seu direito de defesa constante de fls. 423 a fls. 459 dos autos, cujo teor se da por integralmente 

reproduzido, que expressamente invoca, sob a epigrafe "111 - (Subsidiariamente) Do 

diferimento da divulgaqiio do alegado facto relevante.", o afastamento da responsabilidade da 

EDP por forqa da possibilidade de diferimento da divulgaqiio prevista no artigo 248." - A do 

CodVM, esgrimindo de seguida argumentos que sustentam, justamente, tal possibilidade. 

As referencias apostas na decisiio final da CMVM a tal normativo legal, sob as 

epigrafes "5. Do Diferimento da divulgaqiio da informaqiio privilegiada" e "6. Da niio 

divulgaqiio da informaqiio imediatamente apos a noticia jornalistica", siio efectuadas, mais uma 

vez, em coerencia, alias, com o libelo acusatorio, no sentido da sustentaqilo da inexistencia da 

possibilidade do diferimento da divulgaqiio da informaqiio em causa nos autos. 

Todos os considerandos feitos pela entidade administrativa na decisiio final, acerca 

desse assunto especifico siio, para alem da sustentaqiio da tese primeira e unica da pratica de 

uma conduta dolosa por parte da Sociedade arguida ao violar o disposto no art. 248." do 

CodVM, o rebater dos argumentos invocados pela pr6pria Sociedade arguida em sede do 

exercicio do seu legitimo direito de defesa nos termos e para os efeitos do art. 50." do 

R.G.C.O.. 

Em face do exposto, improcede a invocada nulidade da decisiio administrativa 

condenatoria por alteraqiio substancial dos factos. 

Da nulidade da decisilo condenatoria por falta de fundamentaciio 

A Sociedade arguida invocada a nulidade da decisk final da CMVM porquanto 

deixaram de existir nessa decisiio final, factos que constavam da acusaqiio consubstanciadores 

da descriqiio da conduta ilicita alegadamente praticada pela arguida, sem que tal alteraqiio fosse 

expressamente assumida pela CMVM. 

0 que estaria narrado na acusaqiio como descriqiio da conduta ilicita consubstanciada na 

niio divulgaqiio da informaqiio nos dias 22 e 24 de Janeiro de 2008 e 28 de Janeiro de 2008, 

imediatamente apos a publicaqiio da noticia pel0 Diario Economico passa a ser a incapacidade 

de manutenqgo da confidencialidade da informaqiio e, em consequencia, a niio divulgaqilo desta 

num espaqo temporal inferior a 1.15 horas, apos a publicaqilo da informaqao pel0 Diario 

Economico. 

R 
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Uma vez que a decisiio condenatoria da CMVM niio respeita os ditames estabelecidos 

no disposto no art. 374.", n."2 do Codigo de Processo Penal, C nula em face do art. 379.", nOl, 

alinea a) do mesmo diploma legal, aplicavel ex vi do art. 41.", n."1 do R.G.C.O.. 

Cumpre apreciar e decidir 

Em primeiro lugar, cumpre desde logo referir que o normativo legal aplicavel aos 

requisitos da decisilo condenatoria e aquele que consta do art. 58." do R.G.C.O., aplicavel ex vi 

do art. 407." do C6dVM. 

Com efeito, sendo a decisiio final da CMVM uma decisb  administrativa e existindo 

norma especifica que define o regime dessas decisaes no Regime Geral das Contra-Ordenaqdes 

niio se verificando, assim, qualquer lacuna legal, nil0 se determina a necessidade, neste 

especifico imbito dos requisitos da decisilo, de aplicaqilo subsidikia das normas de direito 

processual penal. 

Em segundo lugar, conforme ja parcialmente explanado na decisiio relativa a primeira 

quest20 prCvia invocada que, no cotejo da acusaqilo da CMVM, constante de fls. 375 a fls. 380 

do autos, cujo teor se dh por integralmente reproduzido, e da decisk final proferida constante 

de fls. 614 a fls. 704, cujo teor tambCm se d i  por integralmente reproduzido, resulta que a 

descriqilo dos factos imputados a arguida (cfr. art. 58.", n."l, alinea b) do R.G.C.O.), bem como 

as normas segundo as quais se pune o ilicito contra-ordenacional (cfr. art. 58.", n."l, alinea b) 

do R.G.C.O.) siio os mesmos. 

0 ponto 16. da acusaqiio C replicado, ipsis verbis, no ponto 5 1 .  da decisgo final da 

CMVM. 

Independentemente da forma como se apresenta a sistematizaqiio da decisiio final 

administrativa, cujo metodo, depreendido da leitura que dela se faz, se prende, em grande parte, 

com o rebater dos argumentos de facto e de direito suscitados pela Sociedade arguida, no 

imbito do exercicio do seu direito de defesa (cfr. art. 50.' do R.G.C.O.), certo C que, na sua 

globalidade se encontram preenchidos os requisitos normativamente preceituados no art. 58." 

do R.G.C.O., na medida em que dela constam as motivaqaes de facto e de direito que 

sustentam a aplicaqilo de uma sanqilo, in casu uma coima, no imbito da alegada pratica de um 

tipo de ilicito contra-ordenacional. 

Assim, a alusiio ao nZo preenchimento dos requisitos do diferimento da divulgaqilo de 

informaqgo privilegiada ngo funciona como o sustenticulo da vio1aq"a do disposto no art. 248." 
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- A do CodVM, como, alias, se podera verificar, a limite, na imputaqiio que e feita no 

dispositivo da decisiio administrativa, em que ao invCs funciona como motivaqHo/sustentaqiio 

da violaqiio do disposto no art. 248." do C6dVM. 

Por fim, o acerto das consideraqdes facticas e juridicas efectuadas pela entidade 

administrativa, no que respeita a actuaqiio da Sociedade arguida, prendem-se com o proprio 

mkrito da decisHo condenatoria, sob escrutinio judicial, e niio corn o cumprimento dos legais 

requisitos exigiveis na prolaqiio de uma decisiio final administrativa. 

Niio se vislumbrando a falta de qualquer dos legais requisitos consignados no art. 58." 

do R.G.C.O. (preceito legal cuja aplicaq2io esta em causa, tendo em atenqHo o invocado vicio) 

improcede a invocada nulidade da decisiio final condenatoria. 

* 

Da nulidade da decisiio condenatoria por contradi~Ho insanavel na fundarnentaciio 

A Sociedade arguida vem alegar que a decisiio final da CMVM padece de urna 

contradiqiio insanavel na medida em que sustenta o caracter "price sensitive" da informaqiio em 

causa nos autos com a o lanqamento de P O ,  propriamente dita, e seus efeitos no mercado, 

quando o object0 do processo se identifica apenas com a decisiio de iniciar um processo de 

preparaqiio de uma eventual e potencial P O .  

Mais refere que a CMVM devia ter demonstrado que a propria decisiio de iniciar um 

processo de preparaqiio de uma eventual P O ,  por si so, era idonea para influenciar de maneira 

sensivel o preqo dos valores mobiliarios, nHo o tendo feito. 

A CMVM utiliza, desta feita, duas realidades diversas - decisiio de iniciar urn processo 

de P O  e o proprio lanqamento da P O  - para sustentar o caracter '>rice sensitive" de 

determinada informaq50. 

Existindo, por conseguinte, uma contradiqk insanavel na fundamentaqHo da decisHo 

condenatoria esta devera ser cominada de nulidade por violaqilo do disposto no art.379.", n."l, 

alinea c), in fine, do C6digo de Processo Penal, aplicavel por forqa do disposto no art. 41 ." do 

R.G.C.O. 

Cumpre apreciar e decidir: 

A referencia ao caracter "price sensitive" da informaqiio veiculada k efectuada desde 

logo na acusaqiio da CMVM (a que ja se aludiu, constante de fls. 375 a fls. 380 dos autos, cujo 

teor se da por integralmente reproduzido), constante do seu ponto 15.. 
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Nesse especifico ponto e dito que "A divulgaqiio da informnqa"~ de dar inicio a 

preparaqa"~ de uma oferta publica inicial na area das energias renovaveis 6 idbnea para 

influenciar de forma sensivel o preqo dos valores mobiliarios emitidos pela arguida (. ..)", 

seguido da exposiqiio dos motivos pelos quais existe idoneidade para influenciar de forma 

sensivel o preqo dos valores mobiliirios emitidos pela arguida, a saber, a diluiqiio do numero 

de acq6es com reduggo da posiqgo de accionista assumida pela EDP, a eventual diluiqiio da 

procura das acq6es da EDP, o gerar de maior concorrcncia no sector energetic0 com reflexos no 

valor da acq6es e a entrada de capitais por forqas do pagamento da divida contraida pela EDP 

Renovaveis junto da Sociedade arguida. 

Tal menqgo, a par do esgrimir de argumentos por parte da CMVM do caracter preciso e 

definitivo da deciszo de dar inicio ao process0 de lanqamento da P O ,  6 efectuada na decisgo 

final condenatoria de fls. 614 a fls. 704 (dada, mais uma vez, por integralmente reproduzida) 

tendo como nucleo de argumentaqiio, justamente, a informaqiio em causa nos autos, i.e., de dar 

inicio a preparaqgo de uma oferta publica inicial. 

As referencias expendidas na decisiio final condenatoria, nomeadarnente no que 

conceme a diluiqzo da participaqiio accionista e aos outros itens supra enumerados surgem, 

mais uma vez, em coerencia com o ja apontado mktodo da CMVM adoptado em sede de 

prolaqgo da decisgo final, como ponto de analise e rebatimentolafastamento dos vhios 

argumentos invocados pela propria EDP em sede de exercicio do seu direito de defesa. 

Diga-se mais uma vez, por fim, que as raz6es da CMVM expendidas na respectiva 

decisiio, relativamente a este ponto em concreto ora invocado, se prendem com o mkrito da 

decisiio, i.e., a justeza em considerar determinada informaqgo como "price sensitive" e que 

apenas, a final, poderiio verdadeiramente ser apreciadas. 

Em face do supra exposto, improcede a invocada nulidade da decisiio condenatoria. 

* 

Da nulidade da decisiio condenatoria, por altera~iio substancial dos factos 

A Sociedade arguida alega igualmente a existencia de nulidade da decisiio condenatoria, 

na medida em que esta invoca um facto surpresa, inexistente na acusaqZo, para sustentar o 

caricter "price sensitive" da informaq~o em causa nos autos, a saber, o aumento substancial 

em 29 de Janeiro de 2008 do preqo e do numero de acp6es transaccionadas. 
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Tal fact0 nunca havia sido comunicado a arguida, nos termos e para os efeitos do art. 

50." do R.G.C.0. e 32.', n." 10 da C.R.P., em violaqiio da Jurisprudencia fixada pel0 S.T.J. no 

acordiio de fixaqzo de jurisprudencia n." 112003. 

Mais alegou que a Sociedade arguida foi condenada por factos diferentes dos que lhe 

haviam sido expressamente comunicados o que implica, alem do mais, uma alteraqiio 

substancial dos factos descritos na acusaqiio 

Tais modificaqdes, de acordo corn o disposto no art. 379.', n."l, alinea b) do Codigo de 

Processo Penal, por referencia ao disposto no art. 359.' do mesmo diploma legal, aplicaveis ex 

vi do art. 4 1 .", n."l do R.G.C.O., ferem de nulidade a decisiio administrativa da CMVM. 

Cumpre apreciar e decidir: 

0 acordiio de fixaqiio de Jurisprudencia n."1/2003, publicado na I Serie-A do DR n." 21, 

de 25 de Janeiro de 2003, exige que em cumprimento do disposto no art. 50.' do R.G.C.O., 

sejam fornecidos todos os elementos para que o arguido fique a conhecer a totalidade dos 

aspectos relevantes para a decisiio, nas matirias de facto e de direito, sob pena de nulidade do 

processo. 

No cotejo da Acusaqiio em causa nos autos, cujo teor se da por integralmente 

reproduzido, siio descritos todos os elementos de facto e de direito que relevam niio so para a 

definiqiio daquilo que, na perspectiva da entidade administrativa, foi praticado pela arguida, 

como tambem as normas juridicas sancionatorias a que tal conduta se subsume. 

0 nucleo dos factos definidores da infracqiio contra-ordenacional esta, 

indubitavelmente, descrito, como tambem se encontram indicadas, em suficiencia, as normas 

que, na perspectiva da CMVM, forarn violadas. 

No que em concreto respeita ao caracter "price sensitive" da informaqiio, estiio 

enunciadas, de forma que se nos afigura completa e ate desenvolvida, as razdes de factos que 

sustentam a idoneidade/susceptibilidade da informaqiio em causa influenciar de forma sensivel 

o preqo dos valores mobiliarios dos quais a Sociedade arguida C emitente. 

0 facto "surpresa" que C invocado na decisiio administrativa niio e mais do que a mera 

concretiza~fio/demonstraqiio dessa mesma idoneidade, facto esse que, logicamente, deriva das 

razdes de facto expostas, em sede de acusaqiio, para atribuir o caracter de "price sensitive" a 

informa@o privilegiada divulgada na imprensa e, posteriormente, pela propria arguida. 

. . 

12 
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Trata-se, pois, de um facto meramente instrumental de ocorrencia previsivel na tese ja 

propugnada em sede de acusaqiio, derivada do ndcleo de factos ai descritos. 

Entendendo-se que foram assegurados plenamente os direitos de defesa consagrados 

legal e constitucionalmente (cfr., respectivarnente, art. 50.' do R.G.C.O. e 32.", n."10 da 

C.R.P.), soqobra, nesta parte, a invocada nulidade. 

No que respeita a invocada nulidade por prolaqiio de deciszo com alteraqiio substancial 

de factos, sem tecer desenvolvidas consideraqaes, porque no caso despiciendas, dir-se-8 apenas 

que inexiste uma alteraqilo de factos, na medida em que o aumento do valor das acqaes ja se 

encontra contido na acusaqilo com a referencia a idoneidade para influenciar de forma sensivel 

o preqo dos valores mobiliarios emitidos pela arguida, constituindo a referencia aos valores de 

mercado do dia 29 de Janeiro apenas uma concretizaqiio, uma confirmaqk postuma dessa 

mesma idoneidade. 

Niio implicou igualmente, a imputaqilo de uma infiacqiio diversa ou a agravaqiio dos 

limites maximos das sanqaes aplicaveis (cfi. art. I.', alinea f) do C6digo de Processo Penal, a 

contrario sensu, aplicavel ex vi do art. 41.' do R.G.C.O., ex vi do art. 407.' do C6dVM). 

Em face do exposto, improcede a invocada nulidade da decisgo administrativa por 

alteraqilo substancial dos factos. 

* 

Da nulidade da decisilo condenatbria por falta de concretizacilo do elemento subiectivo 

(dolo) 

A sociedade arguida invoca a nulidade da decisilo final na medida em que n8o alega 

factos suficientes que indiciem o dolo da Sociedade arguida, na medida em que, por definiqilo, 

C impossivel afirmar-se que a EDP sabia que n"a estava divulgar o comunicado no SDI, de 

forma cClere e imediata e quis nilo divulgar esse comunicado dessa forma. 

Cumpre apreciar e decidir: 

A supra invocada quest% da nulidade por falta de concretizaqiio do elemento subjectivo 

prende-se, em toda a sua extensilo, com o pr6prio mCrito da decisilo administrativa que se 

encontra sob apreciaq8o judicial, 

0 s  argumentos expendidos pela Sociedade arguida prendem-se, na sua perspectiva, corn 

a nso ocorr~ncia de urn determinado facto - o conhecimento do momento da publicaqiio da 

13 
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noticia por parte do "Diario Economico" - que faz com que soqobre a tese da conduta dolosa 

por parte da EDP. 

Tal insuficiencia na descriqiio de factos esta estreitamente relacionada com mattria 

probatoria, por definiqiio adjacente, conforme ja supra referido, ao mtrito da decisiio 

condenatoria. 

Em face do exposto, porque inelutavelmente relacionada com a concess6o de 

provimento ao recurso de impugnaqiio judicial, a invocada quest50 sera conhecida somente a 

final, com a prolaqiio do segment0 da sentenqa que conhece o mtrito da causa. 

* 

Da nulidade da decis6o condenatbria por falta de concretizacb da exigencia de 

celeridade na divulgaciio da informac6o 

A Sociedade arguida invoca igualmente a nulidade da decisiio condenatoria com 

fundamento na insuficisncia da descriqiio de factos que demonstrem a falta de celeridade da 

EDP na divulgaq60 da informagiio, na medida em que n60 esclareceu qua1 seria o period0 

temporal considerado adequado e razoavel para que a arguida divulgasse tal informaq60. 

Cumpre apreciar e decidir: 

A semelhanga da quest60 anteriormente invocada tambtm esta se prende com o mtrito, 

propriamente dito, da decisilo final condenatoria. 

A definiqiio do crittrio de celeridade, do grau dessa celeridade, esta igualmente 

relacionada com mattria probatoria que alicerqara em suficiencia, ou niio, o mtrito da deciszo 

condenatbria e n2o com os elementos a que alude o art. 58.", n."l, alinea c) do R.G.C.O.. 

Em face do exposto, porque inelutavelmente relacionada com a concessiio de 

provimento ao recurso de impugnaq60 judicial, a invocada quest60 sera conhecida somente a 

final, com a prolag60 do segment0 da sentenqa que conhece o merito da causa. 

* 

Da nulidade da decisiio condenatoria por manifesta contradiciio na fundamentaciio 

8, mais uma vez, invocada a nulidade da decisiio administrativa por contradiqiio 

insanivel nos prdprios termos da decisk final no caso de esta se ter baseado na niio 

divulgaqTio da informap60 logo nos dias 22 e 24 de Janeiro de 2008, na medida em que entende 

que ha um reconhecimento expresso, por parte da entidade administrativa, de estarem reunidos 

os pressupostos do diferimento da informaqiio privilegiada. 

-*- ., .. . 
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Cumpre apreciar e decidir: 

Muito sinteticamente, dir-se-a apenas que a invocada quest20 de nulidade por manifesta 

contradiqiio na fundamentaqiio, demonstra que a sociedade arguida compreendeu e abarcou 

todos as questces relacionadas com a sua possivel culpabilidade que poderiio derivar dos 

termos concretos da decisiio administrativa, pondo em causa o juizo de facto e, 

consequentemente de direito, efectuado com a prolaqiio da decisiio condenatbria. 

A invalidade apontada, mais uma vez, porque estreitamente relacionada com a 

apreciaqiio dos factos descritos na decisiio, e suas consequ2ncias juridicas, no fundo 

consistente na decisiio, errada na sua perspectiva, de condenar a arguida esta, reitera-se, 

relacionada com materia probatoria que alicerqara em suficiencia, ou niio, o merito da decisiio 

condenatoria e niio com a violaqiio do disposto no art. 379.', n.'l, alinea c), inflne, do Codigo 

de Processo Penal. 

Em face do exposto, porque tambem indubitavelmente relacionada com a concessiio de 

provimento ao recurso de impugnaqiio judicial, a invocada questiio sera conhecida somente a 

final, com a prolaqiio do segment0 da sentenqa que conhece o merito da causa. 

* 

Da nulidade da decisiio condenat6ria por falta de indicaciio dos elementos factuais que 

indiciem a alegada violaciio do dever de confidencialidade 

Invoca-se a nulidade da decisiio administrativa por insuficiencia na descriqiio de factos 

capazes de sustentar a violaqiio do dever de confidencialidade por parte da Sociedade arguida, 

caso a decisiio se tenha baseado na niio manutenqiio da confidencialidade da informaqiio em 

causa. 

Cumpre apreciar e decidir: 

Neste caso, da mesma forma, a Sociedade arguida ao invocar que a decisiio 

administrativa deveria ter descrito qual a actuaqgo que a EDP adoptou e niio deveria ter 

adoptado, de forma a evitar a publicitaqiio da informaqiio em causa, ou entiio, qual a actuaqiio 

que a EDP niio adoptou e deveria ter adoptado, de forma a garantir o sigilo e a reserva, esta, a 

cautela, a antecipar argumentos em pro1 da sua defesa, pondo em causa o proprio merito da 

decisgo impugnada. 
L 

Ao referir-se a proibiqiio da configuraqiio de uma responsabilidade objectiva 

(responsabilidade pelo resultado) esta, no h d o .  a referir-se a inexistcncia da ql l f i r iGnria  rip 
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elementos de facto, em particular respeitantes a sustentaqtio de um juizo de culpa, tambem 

exigiveis, em sede de direito contra-ordenacional (cfr. arts. I.", 8." e 9.", todos do R.G.C.O.), 

que permitam imputar determinada infracqiio a arguida. 

Refere-se, mais uma vez, verdadeiramente, a insuficiencia da materia probatbria, que 

redundou na ntio descriqiio cabal de factos que permitam imputar correctamente a pritica de 

determinada contra-ordenaqiio. 

Em suma, tendo percepcionado toda a envolvente factual que podera estar em causa nos 

autos, perspectiva, sob todos os pontos de vista, as razdes pelas quais o mtrito da decisiio 

administrativa tera de decair. 

Em face do exposto, porque tambCm indubitavelmente relacionada com a concessiio de 

provimento ao recurso de impugnaqiio judicial, a invocada questiio sera conhecida somente a 

final, com a prolaqilo do segment0 da sentenqa que conhece o merito da causa. 
* 

Niio cabe conhecer de quaisquer outras questdes previas ou incidentais que impeqam o 

conhecimento do merit0 da causa. 

* 

Por despacho de 31 de Marqo p. p., proferido em audiencia de julgamento, foi dado 

conhecimento nos termos e para os efeitos do art. 358.O, n." 1 do C6digo de Processo Penal, de 

um facto relativo a possivel imputaqiio da infracqiio contra-ordenacional em causa nos autos, a 

titulo de neglighcia. 

* 

Procedeu-se a julgamento com a observincia do legal formalismo conforme das 

respectivas actas melhor consta. 

* 

I1 - Fundamentaqiio 

a) - Resultaram provados, nos termos do disposto no art. 416.", n." 4 do Cod. VM, 

os seguintes factos: 

1. A Sociedade arguida, EDP - Energias de Portugal, S.A., e uma sociedade aberta emitente 

de acq6es admitidas a negociaqiio em mercado regulamentado. 

2. No dia 22 de Janeiro de 2008, o Conselho de Administraqiio Executivo da EDP deliberou 

por unanimidade "aprovar o lanqamento de urn process0 formal para urn potencial IPO da 

16 
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EDP Renovaveis"dependendo esta da "obtenqfio de parecer pre'vio favoravel do Conselho 

Geral de Supervisfio, nos termos previstos nos Estatutos da EDP". 

3. No dia 24 de Janeiro de 2008, o Conselho Geral e de Supervisiio da EDP ctdeu parecer 

favoravel ao inicio dos trabalhos de preparaqfio de um eventual IPO da EDP Renovaveis, nos 

termos e condiqties apresentados, manifestando o seu apoio ir necessaria actividade do CAE, 

designadamente quanto ao antincio desta intenqfio de financiamento previamente a realizaqZo 

do "Dia do Investidor")). 

4. No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 16.09 o jornal Dihio Econ6mico publicou no seu site 

uma noticia com o titulo "EDP avanqa com dispersfio das renovaveis em bolsa", com o 

subtitulo "A EDP vai avanqar com a dispersfio em bolsa de parte do capital do negbcio das 

energias renovaveis. Ao que o Didrio Econdmico apurou, o antincio oficial sera efectuado 

apbs o fecho de bolsa." 

Do corpo da noticia pode ler-se: 

"Neste momento, estfio a ser dados os primeiros passos, como a escolha dos buncos que irfio 

ser responsaveis pela avaliaqfio e pela montagem do IPO ("initial public offer")). 

Um fonte contactada disse que sfio trgs as instituiq5es financeiras eleitas: Caixa - Bunco de 

Investimento, BES Investimento e Millenium bcp Investimento. 

A EDP ird prestar mais esclarecimentos sobre esta operaqfio durante uma confergncia de 

imprensa que decorrera no Porto nu prdxima quinta-feira, no dmbito do '(Investor Day" da 

empresa. 

A actual crise dos mercados financeiros suscitou algumas dtividas sobre se a operaqfio deveria 

avanqar ou nfio, nesta fuse, mas acabou por vencer a tese de que este tipo de activo sera bem 

aceite pelos investidores numa altura em que pouco ou nada se passa no mercado." 

5 .  A decisiio de dar inicio B preparaqiio de uma potencial oferta publica da EDP RenovAveis 

S.L. niio era do conhecimento do p6blico as 16.09 do dia 28 de Janeiro de 2008. 

6. No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17.24 a EDP divulgou no Sistema de Difuszo de 

Infonnaqiio aos Investidores o seguinte comunicado: 

"EDP INICIA PREPARAcA"~ DE POTENCIAL IPO DA EDP RENOVAVEIS 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248." do Cbdigo de Valores Mobiliarios, a 

EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP';) informa o mercado e o ptiblico em geral acerca do 
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0 Conselho de Administraqrlo Executivo da EDP decidiu, apds parecer do Conselho Geral e 

de Supervisiio, dar inicio a preparaq~o de uma potencial oferta pziblica inicial da EDP 

Renovriveis S.L., holding do grupo EDP para as energias renovriveis, que controla as 

subsidiririas NEO Energia e Horizon Wind Energy. 

Maior detalhe sobre a estratigia do grupo EDP para a rirea das renovriveis serri 

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

renovaveis que tera lugar no prhximo dia 31 de Janeiro. 

EDP - Energias de Portugal, S.A.". 

7. A EDP sabia que: 

a) 0 seu Conselho de Administraqiio Executivo tinha deliberado por 

unanimidade em 22 de Janeiro de 2008 o lanqamento de um process0 formal 

para um potencial IPO da EDP Renoviveis; 

b) 0 seu Conselho Geral de Supervisiio tinha em 24 de Janeiro de 2008 dado 

parecer previo favorivel ao inicio dos trabalhos de preparaqiio de um 

eventual IPO da EDP Renoviveis; 

c) Niio tinha divulgado no dia 28 e Janeiro de 2008 as 16.09 essas deliberaqdes. 

8. Numa reuniiio mantida na CMVM em 24 de Janeiro de 2008 a EDP foi advertida 

oralmente para a necessidade da manutenqiio de sigilo em relaqiio a informaqiio privilegiada em 

causa. 

9. No dia 28 de Janeiro de 2008 foram transaccionadas 8.770.033 acqdes nominativas da EDP 

tendo sido, nessa data, € 4,085 o preqo mddio de compra e € 4,10 o preqo medio de venda. 

10. No dia 29 de Janeiro de 2008 forarn transaccionadas 30.234.1 92 acqdes nominativas da 

EDP tendo sido, nessa data, € 4,29 o preqo mCdio de compra e € 4,30 o preqo medio de venda. 

1 1. A Sociedade arguida niio tem antecedentes contra-ordenacionais. 

12. No que respeita ao exercicio de 2007, a Sociedade arguida, apresentou um resultado 

liquid0 de exercicio (demonstraqiio de resultados consolidados) no valor de € 1.019.931,OO (um 

milh2o dezanove mil novecentos e trinta e um euros). 

b) - Resultaram niio provados os seguintes factos: 

A Sociedade arguida apenas quis divulgar essa informag20 no Sistema de Difusiio de 

Informaqiio no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 1 7.24. 
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2. A Sociedade arguida agiu consciente e voluntariamente na comissiio das infracqdes que lhe 

siio imputadas. 

3. A EDP - Energias de Portugal, S.A., violou os deveres de cuidado que lhe estavam 

legalmente acometidos e que era capaz de cumprir ao permitir que tivesse mediado 1 hora e 15 

minutos entre a divulgaqiio do facto pel0 "Diario Econdmico" e a divulgaqiio que ela propria 

efectuou atraves do sistema de difusiio de informaqio aos investidores, facto esse que admitiu 

como possivel infracqio contra-ordenacional mas que actuou sem se conformar com essa 

realizaqiio. 

* 

A restante matiria C conclusiva ou de direito. 

* 

c) - Motivaqiio d a  Decisiio de Facto 

A convicqio do Tribunal, quanto a materia de facto provada, assentou no exame critic0 

e conjugado de toda a prova produzida em audiCncia de julgamento, bem como na fase 

administrativa do processo; em concreto o Tribunal teve em consideraqiio: 

a) - Analise do teor dos documentos de fls. 6 (impressiio do registo da CMVM no que respeita 

a pesquisa de entidades emitentes) e de fls. 7 a 9 (boletins de cotaqaes emitido pela Euronext 

Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. nele figurando a EDP como 

emitentes de valores mobiliarios) para a prova do facto consignado em 1.. 

b) - Analise do teor do documento de fls. 55 a fls. 57 (copia certificada da Acta numero 312008 

do Conselho de Administraqiio Executivo da EDP - Energias de Portugal, S.A., de 22 de 

Janeiro de 2008) para a prova do facto consignado em 2.. 

c) - Analise do teor do documento de fls. 50 a fls. 54 (c6pia certificada da Acta numero 112008 

do Conselho Geral e de Supervisiio da EDP - Energias de Portugal, S.A., de 24 de Janeiro de 

2008) para a prova do facto consignado em 3.. 

d) - Analise do teor de fls. 5 (impressiio de noticia do "Diario Economico.com" datada de 

2008-0 1-28 pelas 16.09 horas) para a prova do facto consignado em 4.. 

e) - Anilise do teor do documento de fls. 10 a 12 (impress50 dos comunicados efectuados pela 

EDP - Energias de Portugal, S.A. no Sistema de Difusiio de Informaqiio - Emitentes, desde 2 

de Janeiro de 2008, pelas 18.53 horas, ate 13 de Maio de 2008, pelas 20.12 horas) para a prova 

do facto consignado em 5.. Em particular, 0 tear de fls. 12 em que resulta como cnicas 
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comunicagaes efectuadas pels EDP, no dia 28 de Janeiro de 2008, a das 17.24 horas, relativa a 

prepara~5o de uma eventual IPO, e a das 18.05 horas, de idintico teor em versiio inglesa. De tal 

analise resulta, num raciocinio a contrario sensu, que as 16.09 n5o era do conhecimento 

pfiblico a referida decisfio de dar inicio a preparag50 de uma potencial oferta publics da EDP. 

f )  - Analise do teor de fls. 10 a 12 e 13 (respectivamente, impress50 dos comunicados 

efectuados pels EDP - Energias de Portugal, S.A. no Sistema de Difusiio de Informagiio - 

Emitentes, desde 2 de Janeiro de 2008, pelas 18.53 horas ate 14 de Maio de 2008, pelas 20.12 

horas, onde se inclui o comunicado das 17.24 horas do dia 28 de Janeiro de 2008, e impress50 

da versfio integral desse comunicado da EDP de 28 de Janeiro de 2008) para a prova do facto 

consignado em 6.. 

g) - A prova do facto consignado em 7. resulta, desde logo, da propria prova da factualidade 

consignada em 2., 3., e 6., para cuja motivagiio expressamente se remete, sendo todos estes 

factos originados/emanados da propria Sociedade arguida que, em suma, esta niio podera, de 

um ponto de vista de 16gica e de criterios de razoabilidade e normalidade, ignorar. 

h) - A prova dos factos consignado em 8. resulta, desde logo, do depoimento de Manuel 

Ribeiro da Silva Monteiro que, em Janeiro de 2008, desempenhava as fungaes de 

Director-Adjunto do Departamento de Supervisiio de Mercados Emitentes e Informagiio 

Financeira. 

Esta testemunha referiu, logo no inicio do seu depoimento, ter acompanhado todo o process0 

inicial de preparaggo conducente a realizag20 da operagiio de uma oferta publica inicial de 

acgaes da EDP Renovaveis, no mercado portuguis (seriarn acqaes admitidas a negociaqzo em 

mercado exclusivamente portuguis), pese embora esta fosse uma Sociedade constituida sob as 

normas societarias do Reino de Espanha. TambCm por essa particular raziio, foi pedida pela 

EDP a colaboraqiio da CMVM, inclusivamente, no encetar de contactos com a congenere 

espanhola. 

Relatou que toda a informagiio acerca da intengiio de realizagiio da operagiio, bem como as 

etapas ja delineadas conducentes a sua concretizaqfio, foi-lhe sendo veiculada pel0 CFO da 

Sociedade arguida - Nuno Maria Pestana de Almeida Alves - o interlocutor privilegiado 

junto da CMVM e lider, junto da Sociedade arguida, da equipa que preparava e, 

expectavelmente, finalizaria a operagiio. 
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Em concreto, a testemunha relatou ter havido uma reuni50, ocorrida em 24 de Janeiro de 2008 

em que foi, justamente, transmitido a CMVM pela EDP (na pessoa do seu CFO) que esta tinha 

decidido dar inicio ao process0 de realizaq50 de uma P O  no 1." semestre desse ano, que se 

concretizaria, caso as condiqiies do mercado o permitissem. 

Foi-lhe, nessa ocasi50, igualmente transmitido que a inten950 de dar inicio a preparaq50 da uma 

potencial P O ,  ja tinha sido object0 de deliberaqao pelos o r g b s  sociais da Sociedade Arguida 

(Conselho de Administrag50 Executivo com parecer favorivel do Conselho Geral e de 

Supervis50). 

A testemunha referiu que, por fim, tambem lhe foi veiculado por Nuno Alves que havia 

instituiq6es bancarias que ja tinham sido contactadas e que, na sequencia de tais contactos, se 

encontravam a estudar a viabilidade da operaq5o (essencialmente as condiqiies de mercado no 

sentido de la conseguirem colocar, no seu possivel futuro papel de intermediirios financeiros, 

determinada quantidade de acqiies da EDP Renovaveis a um determinado preqo que, a final, 

representasse um encaixe financeiro compensador). Nuno Alves referiu porem a testemunha 

que ainda necessitava da "luz verde" de algumas instituiqiies bancarias e que, por isso, havia 

algum receio em divulgar a informaqilo ao mercado e, um dia depois, ter um "n5o" dos bancos. 

Tendo em conta que se tratava, nas palavras da testemunha Manuel Monteiro, de "um 

investimento estrategico da EDP nas energias renovaveis eolicas" de consideravel dimens50 

("cerca de 300 milhiies de euros") e a consequente importiincia economica que assumiria no 

mercado, quer a nivel nacional, quer internacional, nessa reuni5o foi genericamente admitida a 

vantagem/necessidade da divulgaq50 de tal informag50 ser apenas efectuada uns dias depois 

(tempo que seria necessArio, mas tambem suficiente, para se poderem tirar as conclusdes do 

impact0 da operag50 no mercado). Nesse momento, o dia indicado pela EDP foi 31 de Janeiro 

(Investor's Day). A testemunha foi peremptoria em afirmar que a EDP foi expressamente 

advertida da necessidade de manutenq50 da confidencialidade da informaqilo relativa a decisao 

de dar inicio a operaqgo e que tal recomendag~o/advert~ncia foi pacificamente aceite dada a 

reconhecida "sensibilidade" de tal informagilo. 

0 depoimento desta testemunha foi plenamente corroborado pel0 teor do depoimento de Ana 

Margarida Rolo Pinto da Rocha Antunes, econornista, a data dos factos em exercicio de 

funqiies no Departamento de Supervisk de Mercados Emitentes e Informaq5o Financeira da 

CMVM, tambem presente na reuni5o de 24 de Janeiro de 2008. 
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Esta testemunha transmitiu de forma igualmente inequivoca que a informaqiio que traduzia a 

intengiio da EDP de langar uma IPO, era informaqiio privilegiada, cuja confidencialidade 

importava assegurar e, caso "viesse alguma coisa ca para foray', teria de ser comunicada 

imediatamente. A semelhanga da primeira testemunha ouvida, tambem esta transmitiu a ideia 

de que o "ponto de ser informaqiio privilegiada niio teve a menor contrariedade de qualquer 

parte". 

0 depoimento destas duas testemunhas caracterizado, em toda a sua extensiio, por uma 

preocupagiio criteriosa de revelar rigorosamente os factos unicamente oriundos de um 

conhecimento pessoal e direct0 (manifestado nos honestos esforgos de memoria para 

enquadrar, v.g., de forma precisa, os assuntos debatidos, o tempo em que tal ocorreu e as 

pessoas envolvidas em tais discuss6es), factos esses relatados de forma clara e objectiva, e 

isentos de qualquer tipo de conotagiio valorativa beneficiadora ou depreciativa da actuagiio da 

Sociedade arguida, fizeram com que fossem merecedores de toda a credibilidade. 

A propria testemunha Nuno Alves, Administrador da Sociedade arguida, com o pelouro 

financeiro (CFO), apesar de ter pontuado o seu depoimento pela tentativa de desvalorizagi40 do 

valorlimpacto da informaqiio em causa nos autos, referindo-se-lhe como "estar a pensar estudar 

o P O  das Renovaveis" e que "so com o prospecto 6 que a coisa se define", sendo que "ha 

factos relevantes e factos relevantes" e que, nessa faseldata, o assunto tinha sido pensado mas 

nada estava concretizado, confirmou que foram abordados cuidados de confidencialidade, 

relativamente a veiculaqiio da informagi40 de dar inicio ao processo de langamento da P O  das 

Renovaveis, apesar de ter dito que nessa reuniiio ni4o houve conversa expressa acerca da 

possibilidade de diferimento de informaqiio de facto relevante. 

A tentativa de mitigagzo da importincia do assunto relativo ao processo de planeamento e 

desenvolvimento da P O  das Renovaveis foi sendo contraditado pel0 proprio, em momentos de 

maior espontaneidade do seu depoimento, ao aludir a importincia economica da operaggo e ao 

numero de clkmarches a data ja realizadas, nomeadamente, contactos com bancos, tendo 

referido, especificamente, que nesse dia 24 o apoio de alguns Bancos ainda niio estava fechado. 

Tal relato, caso duvidas houvesse acerca da exemplar probidade do depoimento de Manuel 

Monteiro, o viria corroborar uma vez que, efectivamente, esta testemunha mencionara como 

causa atendivel de niio divulgaqi40 imediata da informagiio, a falta de luz verde da totalidade 

dos Bancos envolvidos no estudo de viabilidadelfinanciamento do projecto, ponto chave para o 
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seu arranque, tendo sido, em suma, esta a raziio motriz das advertencias relativas aos cuidados 

de confidencialidade para que a informaqiio pudesse continuar, por mais um tempo, oculta do 

pdblico, sem divulgaqiio oficial, atraves do Sistema de Difusgo de Informaqiio. 

i) - A prova dos factos consignados em 9. e lo., resulta da analise do teor de fls. 7 e 8 (boletins 

de cotaqces emitido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 

S.A.). 

j) - No que respeita ao facto consignado em 11. a sua prova resulta do proprio teor da decisiio 

administrativa final que refere a ausencia de antecedentes contra-ordenacionais por parte da 

Sociedade arguida, nil0 tendo sido trazida pela CMVM qualquer tipo de informaqiio 

superveniente que infirme o que foi por si consignado nessa sede. 

1) - Analise do teor de fls. 59 (excerto do Relatori0 e Contas 2007 - Demonstraqdes 

Financeiras [resultados consolidados]) para a prova do facto consignado em 12.. 

* 

No que respeita a factualidade n"a provada esta assim foi consignada, resultante 

igualmente do exame critic0 e conjugado da prova produzida em audiCncia de julgamento; em 

concreto foi tido em consideraqiio: I 

a) - No que respeita aos factos indicados como niio provados em 1. e 2., descritos nos termos 

ipsis verbis da decisgo administrativa, objecto de impugnaqiio judicial, factos estes que 

corresponderiio a vontadelintenq50 de niio divulgaqk da informaqiio relativa a decisiio de dar 

inicio a preparaqiio de uma potencial oferta pdblica inicial da EDP Renoviveis S.L., antes das 

17.24 horas do dia 28 de Janeiro de 2008 (afirmaqiio retirada, a contrario sensu, da descriqiio 

factual da decisiio administrativa), tal resulta da prbpria factualidade consignada em 8. dos 

factos provados e respectiva motivaqiio, para onde expressamente se remete. I 

Efectivamente, foi dado a conhecer, em sede de audiencia de julgamento, urn enquadramento 

factico - descrito em 8. dos factos provados (facto esse constante da propria decisiio 

administrativa [alinea d) do seu ponto 338 sob a epigrafe "VI Medida da Sanqiio"]), - que teve 

a virtualidade de invalidar a imputaqiio subjectiva do tip0 de ilicito contra-ordenacional a 

Sociedade arguida nos termos configurados da decisiio administrativa. 

Pese embora a Sociedade arguida estivesse na posse do conhecimento de determinados factos 

(descritos em a) e b) de 7. dos factos provados) que vieram a ser objecto de divulgaqiio pela 

propria no Sistema de Difusgo de hformqiio, apenas em 28 Janeiro de 2008, pelas 17.24 
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horas (6. dos factos provados), e niio nos dias 22, 24 ou 28 de Janeiro, antes das 16.09 horas, 

certo 6 que resultou provado um conjunto de circunstincias que tiveram a virtualidade de 

infirmar o caracter delituoso da niio divulgaqiio da referida informaqiio, em data anterior a esta 

ter sido tornada publica pela noticia on line veiculada no site do "Diario Economico". 

Tais circunstincias, relacionadas corn o timing do proprio process0 de preparaqiio do 

lanqamento da IPO, a saber, os contactos encetados com varias instituiqaes banciuias 

encarregues de estudar a viabilidade da operaqilo e consequente possivel futuro desempenho 

do papel de intermediiuios financeiros na colocaqiio e dispersiio no mercado de valores 

mobiliarios, fizeram com que se tornasse atendivel a opqiio pela niio divulgaqiio da 

informaqiio, nomeadamente, na data em que foi deliberado pel0 Conselho Geral e de 

Supervisiio da Sociedade arguida dar parecer previo favoravel ao inicio dos trabalhos da IPO, 

deliberaqiio ocorrida em 24 de Janeiro de 2008. 

A partir do momento em que existem razaes, consideradas atendiveis, para que determinada 

informaqiio niio seja imediatamente divulgada, decai necessariamente a existincia de urn 

motivo que torne culposa a vontade de niio divulgaqiio imediata, tal como e imposto, sob a 

forma de dever, no normativo previsto no art. 248.' do Cbd. VM. 

Na verdade, a existincia do conhecimento e vontade da pratica de determinado tip0 de ilicito 

tem, obrigatoriarnente, que ser sustentada por uma raziio, um motivo que torne o cometimento 

da infracqilo assimilavel, i. e., que lhe confira de forma apreensivel e perceptive1 a natureza de 

um facto delituoso; em suma, em que a violaqiio de uma obrigaqiio legal, corno aquela que e 

objecto dos presentes autos, resulte clara fazendo, portanto, sentido. 

No caso dos autos, por terem resultados provados factos susceptiveis de suportar um motivo 

para que tal informaqiio niio fosse objecto de divulgaqiio imediata - a advertincia para a 

necessidade de manutenqiio de sigilo consignada em 8. dos factos provados tern, justamente, 

como pano de fundo a possibilidade de ocultar, por algum tempo, a informaqiio em causa nos 

autos - faz corn que o dolo de niio divulgaqiio da informagilo se esgote, estando exaurido, mais 

enfaticamente, no que respeita ao seu elemento volitivo. 

Nilo tendo resultado a prova dos elementos respeitantes ao dolo, decaem necessariamente os 

que respeitam a consciincia do caracter ilicito da conduta (2. da factualidade nil0 provada). 

b) - No que respeita ao facto indicado como niio provado em 3., tal resultou de uma 

conjugaqiio de factores. 
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Sendo certo que a informaqiio relativa a decisiio de iniciar a preparaqiio de uma eventual IPO 

veio a ser, sem duvida, divulgada atraves do Sistema de Difusiio de Informaqiio da CMVM 

(cfr. 6 .  dos factos provados), o que estaria em causa como materialidade delituosa traduzida na 

violaqiio de deveres de cuidado seria, em suma, o tempo de 1.15 horas que mediou entre o 

instante em que houve a publicaqiio on line da noticia pel0 "Diario Econ6micoV e o instante 

em que a mesma informaqiio foi divulgada pela Sociedade arguida atraves do Sistema de 

Difusiio de Informaqiio (16.09 horas do dia 28 de Janeiro de 2008 e as 17.24 horas desse 

mesmo dia). 

Por um lado, houve as alusaes, coerentes entre si, que as testemunhas Nuno Maria Pestana de 

Almeida Alves, Miguel Stillwell de Andrade e JosC Miguel Henriques Viana, as duas 

ultimas, respectivamente, Director de do Departamento de Anilises de Neg6cios e Director do 

Departamento de Relaqiio com Investidores, fizeram a cadeia obrigat6ria de aprovaqiio, dentro 

da pr6pria Sociedade arguida, antes de divulgaqiio de qualquer comunicado (0s trts unbimes 

em afirmar que niio h i  qualquer comunicado que saia sem a provaqiio da administraqiio) e o 

tempo que isso podera levar. 

Por outro lado, houve igualmente, a referencia plenamente cabal que a testemunha Manuel 

Ribeiro da Silva Monteiro fez a necessidade de ter um comunicado preparado "em gaveta" no 

caso de ser necessaria a divulgaqiio imediata de determinada informaqiio na eventualidade de, 

por alguma razzo, niio ser mantida a confidencialidade dessa informaqiio. 

Independentemente das alusdes supra referidas, uma no sentido do tempo que e necessario para 

a divulgaqiio de um comunicado, outra no sentido do tempo que pode ser abreviado quando 

tomadas, antecipadamente, algumas precauqdes, certo 6 que dos autos, niio resultaram provados 

quaisquer elementos de facto que permitissem, com a necessiria seguranqa, definir qua1 a 

medida de tempo compaginavel com uma actuaqiio diligente, de molde a conseguir concluir-se 

pela existencia de negligtncia no espaqo de tempo de 1.15 horas que mediou entre a noticia e a 

divulgaqiio da informaqiio pela EDP. 

Desde logo, porque se desconhece tambem se o lapso temporal de 1 hora e 15 minutos, 

correspondeu, efectivamente, ao tempo de reacqiio da pr6pria EDP, na medida em que niio se 

conseguiu igualmente apurar em que momento temporal, contado a partir das 16.09 horas do- 

dia 28 de Janeiro de 2008, a Sociedade arguida tomou conhecimento da noticia on line. 
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Por outro lado, tambem dos autos nilo resultou que a diligsncia impusesse um conhecimento, 

ao segundo, da divulgaqiio da noticia. 

Com efeito, ao inves, resultou provado que os meios de monitorizaqiio de noticias/informaqdes 

que podem influenciar o mercado, existentes na Sociedade arguida, eram idsnticos aos que 

existiam na pr6pria CMVM (ecriis da Reuters e da Bloomberg que divulgam informaqilo em 

tempo real e consulta dos sites do diarios econ6micos [conforme referido com maior pormenor 

pelas testemunhas Ricardo Jose Emidio Gairifo, economista, em Janeiro de 2008 a prestar 

funqdes no Departamento de Supervisiio de Mercados Emitentes e Informaqilo, e Jose Manuel 

Henriques Viana, Director do Departamento de Relaqiio com os Investidores]), sendo que a 

pr6pria CMVM niio se apercebeu da saida da noticia, s6 tendo constatado a posteriori o lapso 

de tempo ocorrido entre a sua divulgaqilo e a divulgaqiio da informaqiio atraves do Sistema de 

Difusiio de Informaqiio. 

Em suma, niio houve elementos que permitissem definir a 1.15 horas como tempo excessivo 

fora do conceit0 legal de "imediato" ou, bem assim, que permitissem definir a medida da 

diligCncia num tempo inferior a esse lapso temporal. 

* 

d) - Qualificaqiio Juridica dos Factos 

Em causa nos presentes autos esti  a decisiio administrativa de condenaqilo da Sociedade 

arguida EDP - Energias de Portugal, S.A. com fundamento na pritica de 1 (uma) contra- 

ordenaqiio p. e p. pelos artigos 248.", n."l, alinea a), 394.", n."l e 388.", n."l, alinea a), todos do 

C6d. VM, (violaqiio, a titulo doloso, do dever de divulgaqgo imediata de informaqgo 

privilegiada relativa a emitentes). 

Disp6e art. 248.O, n.Os 1, alinea a) e 2 do C6d. VM que: 

"1 - 0 s  emitentes que tenham valores mobiliarios admitidos d negociaq6o em mercado 

regulamentado ou requerido a respectiva admiss60 a um mercado dessa natureza divulgam 

imediatamente: 

a) Toda a informapio que lhes diga directamente respeito ou aos valores mobiliarios 

por si emitidos, que tenha caracter preciso, que na"o tenha sido tornado pziblica e que, se lhe 

fosse dada publicidade, seria iddnea para influenciar de maneira sensivel o preqo desses 

valores mobiliarios ou dos instrumentos adjacentes ou derivados com estes relacionados; 

( 0 .  .) 
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2 - Para efeitos da presente lei, a informaqclo privilegiada abrange os factos ocorridos, 

existentes ou razoavelmente previsiveis, independentemente do seu grau de formalizaqiio, que, 

por serem susceptiveis de influir nu formaqclo dos preqos dos valores mobiliarios ou dos 

instrumentos financeiros, qualquer investidor razocivel poderia normalmente utilizar, se os 

conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas decis6es de investimento." 

Por outro lado, dispde o art. 394.O, n."l, alinea i): 

"1 - Constitui contra-ordenaqa"~ muito grave: 

(. . .> 

i) A violaqiio do regime da informaqiio privilegiada, except0 no caso em que tal facto 

constitua crime. 

(. . .)" 

0 tipo contra-ordenacional supra enunciado, integra-se no iimbito das normas de 

conduta impostas aos emitentes, teleologicarnente dirigidas a protec~ilo dos investidores, que 

6, por sua vez, um principio estrutural do Direito dos Valores Mobiliarios, encabe~ando a 

actividade de supervisiio da CMVM em particular (cfr. art. 358.O, alinea a) do Cod.VM). 

Na verdade, a protecqiio dos investidores subjaz a todas as normas que compaem o 

direito dos Valores Mobiliarios, as quais visarn assegurar a existzncia de condi~des de 

seguranCa como motivadoras da tomada de decisiio de um investimento, sendo que "( ...) a 

seguranqa do investimento e a conjanqa no mercado, portanto, condiq6es essenciais ao 

regular funcionamento deste pois dela depende a decisiio do investidor no sentido de aplicar, 

neste mercado, as suas poupanqas. "' 
No especifico context0 da regulaqiio do mercado de valores mobilitirios, a protec~iio dos 

investidores surge associada ao principio da transparencia procurando-se, dessa forma, 

assegurar que a toda a informa@o pertinente dos emitentes e operadores no mercado seja 

veiculada de forma imediata, total e verdadeira por forma a atenuar ou eliminar a natural 

assirnetria de informa~iio que, a priori, se verificaria entre os operadores ou emitentes no 

mercado e os investidores e que 6, desta forma, corrigida pel0 legislador. 

I V. SOFIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, A Protecqdo dos Investidores em Valores Mobilidrios, Alrnedina, Coirnbra, 
2001, p. 26. 
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Tudo isto determina a especial exighcia normativa concedida aos deveres de 

informagiio uma vez que esta n8o constitui um fim em si mesmo mas antes um meio dirigido a 

algo que a transcende na complexidade e importincia: o mercado, precisamente.2 

E, por conseguinte, compreensivel a aten980 que o legislador concedeu, no Cod. VM a 
protecgiio do investidor e que encontramos, inter alia, reflectida no citado artigo 248." 

Cumpre referir que o tip0 em causa e definido, i.e., decomposto nos seus elementos, 

atraves de um raciocinio a contrario sensu, uma vez que o preceito legal em que esta previsto 

tem um conteudo normativo preceptivo e n"a proibitivo. 

0 s  elementos objectives do tip0 traduzem-se, assim, na niio divulgag20 imediata por 

parte de um emitente que tenha valores mobiliiirios admitidos A negociaqiio de informaqiio que 

lhe diga directamente respeito ou a valores mobiliarios por si emitidos, que n8o tenha sido 

tomada publica e que seja idonea a influenciar, de maneira sensivel, o preqo dos valores 

mobiliarios a partir do momento que lhe seja dada publicidade (alinea a) do n." 1 do supra 

transcrito art. 248."). 

Tal informagiio C caracterizada pela lei - n." 2 do cotado preceito legal - como 

informag50 privilegiada pel0 facto de ser susceptive1 de influir na formaqiio dos pregos dos 

valores mobiliiirios constituindo, por essa raziio, sendo conhecida, fonte de utilizaqiio para um 

investidor medio nela basear as suas opq6es/decis6es de investimento. 

Em face da factualidade provada (cfr. 1. a 6. e 9. e lo.), circunstanciada e explicitada na 

respectiva motivagiio, resulta que a Sociedade arguida, sociedade aberta emitente de acqces 

admitidas a negociag20 em mercado regulamentado, niio divulgou, previamente a qualquer 

outra fonte de inforrnaqgo que niio a propria Sociedade emitente, informag50 que a ela lhe dizia 

directamente e indubitavelmente respeito, com caracter precis0 (deliberaqces sociais com um 

contelido concreto/definido), id6nea a influenciar de maneira sensivel o prego dos seus valores 

mobiliarios cotados em bolsa. 

Estava em causa a divulgaqiio do teor de deliberaqees sociais ocomdas, 

respectivamente, em 22 e 24 de Janeiro de 2008 respeitantes a decisiio - no nosso 

entendimento, inequivocamente firme - de dar inicio aos trabalhos de preparaqiio de uma IPO 

da EDP Renovhveis. i 
2 Utilizando esta expressiio, v. GONCALO CASTILHO DOS SANTOS, 0 dever de informaqzo sobre factos 
relevantes peln sociednde cotnda, AAFDL, Lisboa, 1998, p. 23. ,... 1 ,  t , % - ,  . . .  *.' . , . : . . :  ., 
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Independentemente do desfecho de tal processo, i.e., de a final vir ou n2o a ser realizada 

a P O ,  a decis2o de dar inicio a esse processo era, justamente, a informaqzo de caracter preciso 

que ao mercado teria de ter sido divulgada em primeira milo. 

Tanto assim e,  que se veio a confirmar que o teor de tal informaq20 tinha, 

efectivamente, a caracteristica de ser idonea a influenciar de maneira sensivel o preqo das 

acq6es da EDP - Energias de Portugal, S.A.. 

A informaqZo veiculada no dia 28 de Janeiro de 2008 teve um inequivoco impacto no 

mercado demonstrado, desde logo, pelos factos consignados em 9. e lo., conforme supra 

referido, na medida em que a cotaq2o da EDP sofreu um aumento de cerca de 5% de uma 

sesszo para outra. 

Trata-se, na verdade, de um aumento significative e inusual no quotidian0 do mercado 

bolsista que no fundo representa a confirmaqzo postuma da idoneidade da informaq2o que foi 

veiculada (o aumento ocorreu na sequencia da divulgaqzo de tal informagiio) em influenciar de 

maneira sensivel o prego desses valores mobiliarios. 

Quanto aos elementos subjectivos eles podergo ser tanto o dolo como a negligencia (cfi. 

402.", n." 1 do Cod. VM). 

Resultaram nZo provados os factos configurados pela entidade administrativa como 

susceptiveis de sustentar o dolo e, bem assim, o facto que se veio a fixar no decurso do 

julgamento como susceptive1 de sustentar a negligtncia. 0 s  elementos subjectivos do tipo que 

esti em causa nos autos, doloso ou negligente, nZo lograram ser object0 de imputaqzo. 

Resta, assim, concluir que a Sociedade arguida n2o podera ser imputada a titulo doloso 

ou negligente a prdtica da infracggo contra-ordenacional p. e p. pelos artigos 248.", n."l, alinea 

a), 394.", n."l, alinea i) e 388.", n."l, alinea a), todos do C6d. VM., (violaqzo do dever de 

divulgaq20 imediata de informaqgo privilegiada relativa a emitentes). 

Em face do exposto, a Sociedade arguida, EDP - Energias de Portugal, S.A., tera de ser 

absolvida da pratica da contra-ordenaqzo em causa nos autos. 

I11 - Decisiio 

Em face de todo o exposto, concedo provimento ao recurso e, em consequtncia, decido: 

1 - Absolver a Sociedade arguida EDP - Energias de Portugal, S.A. da pratica da 
' ' 

, conha-ordenq50 p. e p. pelos artigos 248.", n."l, alinea a), 394.", n."1, alinea i) e 388.", n."l, 

. ih l  :.. ' -  29 
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alinea a), todos do C6d. VM, (violaqiio do dever de divulgaqiio imediata de inforrnaqiio 

privilegiada relativa a emitentes). 
* 

Sem custas. 
* 

Notifique, com cbpia, o Ministerio Publico, a CMVM, a Sociedade arguida e o seu I. 

(processei e revi) 

Lisboa, 29 de Abril de 201 1 

+iha b- i l k  


