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Processo no 575110.6 TFLSB 

I - RELATORIO 

1. A arguida recorrente: 

EDP - Energias de Portugal, S.A. com 

sede na Praqa MarquCs de Pombal, n012, 

em Lisboa 

veio impugnar judicialmente a decisgo da Comissiio do Mercado de Valores 

Mobiliirios - CMVM proferida nos autos de contra-ordenaqgo n012/2008 que a 

condenou no pagamento da coima de €100.000,00 (cem mil euros) pela prhtica de 

urna contra-ordenaqiio, prevista e punida pelos artigos 24S0, nOl, al. a), 38S0, nOl, al. 

a) e 394", nOl, al. i), todos do Cddigo de Valores Mobili&rios - adiante CdVM. 

Alegou como consta de fls. 804 a 923 dos autos e apresentou as seguintes 

conclus8es de fls. 907 a 922 dos autos: 

1. Apesar de ngo ser rigorosarnente identifichvel a unidade esphcio-temporal 

da alegada conduta ilicita imputada 51 arguida na acusaqgo, certo 6 que, no minimo, 

ela abrange tres momentos: o momento seguinte 51 decisiio do CAE de 22.01, o 

momento seguinte ao Parecer do Conselho Geral e de Supervisgo (CGS) e, por fim, o 

momento seguinte ao da publicaqiio da noticia no Diiirio Econdrnico. E este o object0 

do presente process0 que, na acusaqiio, surge centrado na alegada violaqgo, apenas e 

s6, do artigo 248", nOl, al. a) do CdVM. Ou seja, surge centrado na alegada violaqgo, 

apenas e s6, do dever de divulgaqiio imediata de "infonnaqiio privilegiada"; 
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2. Na decisiio condenatbria, a CMVM recentrou o objecto do presente 

processo na alegada violaqiio do disposto no artigo 248"-A do CdVM, e nas 

circunst~cias factuais que revelam tal violaqiio, em particular, no facto de 

(alegadamente) a EDP niio ter mantido a confidencialidade da informaqiio; 

3. A CMVM, apesar de niio ser clara relativamente as consequCncias do que 

pretende afmar ,  sustenta expressamente, na decisiio final, que: facto 1 - 
representantes da CMVM tiveram uma reuniiio com representantes da EDP, na qual 

foi discutida e decidida a quest20 da divulgaqiio diferida da informaqiio; facto 2 - a 

CMVM (atravQ dos seus representantes) aceitou o diferimento da divulgaqiio da 

informaqiio em causa por entender que, a data da deliberaqiio do CAE e do parecer 

do CGS, se encontravam reunidos os respectivos requisitos (desde que a 

confidencialidade fosse assegurada); facto 3 - alegadamente, a EDP niio manteve a 

confidencialidade sobre a informaqiio em causa; conclusiio: a EDP estava obrigada a 

divulgar a informaqiio em causa no SDI, a partir do momento em que deixaram de 

estar reunidos os requisitos para o diferimento dessa obrigaqiio, nomeadamente no 

que diz respeito As garantias de confidencialidade, o que, no entender da CMVM, 

oconeu no momento imediatamente seguinte ao da publicaqiio da informaqiio no 

Dihrio Econ6mico; 

4. Niio era nada disso que estava em causa na acusaqtio. Pelo menos, niio era 

certamente este o cerne do objecto do processo. Como se pode constatar da simples 

leitura da acusaq20, a alegada conduta ilicita imputada a arguida residia na niio 

divulgaqiio da informaqiio desde a aprovaqiio da decisilo do CAE, em 22 de Janeiro 

de 2008, at6 a data em que a informaqb foi efectivamente divulgada pela arguida; 

ou, em alternativa (pois a CMVM preferiu niio identificar rigorosamente o momento 

da consurnaqiio da suposta infiacqiio), a alegada conduta ilicita residia na niio 

divulgaqao da informaqiio nos tres momentos expressamente identificados no ponto 

16 da acusaqiio, ou seja, no momento seguinte a decisiio do CAE de 22 de Janeiro, no 

momento seguinte ao parecer do CGS e, por fim, no momento seguinte ao da 

publicaqiio da noticia no Dihio Economico; 

5. Em parte nenhurna da acusaqiio a CMVM se refere aos factos relativos a 

(alegada e niio demonstrada) cessaqiio do preenchimento das condiqbes necess6rias 
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ao diferimento da divulgaqiio de inforrnaqiio priviligiada, nem tiio-pouco se refere a 

qualquer tip0 de violaqiio do artigo 248"-A do CdVM; 

6 .  Esta alteraqiio do objecto do presente processo consubstancia urna alteraqiio 

substancial dos factos que constavam da acusaqiio, o que determina a nulidade da 

decisiio condenatbria, nos termos do artigo 379", nOl, al. b) do CPP ex vi artigo 41°, 

nOl do RGCO; 

7. NBo obstante o esforqo dedutivo e quase adivinhatdrio da arguida, a 

decisiio condenatdria niio esclarece, a final, de forma rigorosa, qual o enquadramento 

fiictico-normativo da conduta da arguida; 

8. Por um lado, a decisgo condenatdria niio esclarece, de forma rigorosa, 

quais os factos processualmente relevantes para a condenaqiio da arguida. Em que 

momento precis0 do tempo terii a arguida praticado a alegada infracqiio? Foi logo no 

momento imediatamente posterior a deliberagso de 22 de Janeiro? Ou foi s6 no 

momento imediatamente posterior 9 divulgaqiio da noticia no site do Difrrio 

Econdmico? Mais: o facto de, alegadamente, a EDP "niio (ter) adoptado as medidas 

adequadas a assegurar a confidencialidade da informaq50" C ou niio um facto 

constitutive da alegada responsabilidade contra-ordenacional da EDP?; 

9. Por outro lado, a decisiio condenatdria niio esclarece, de forrna rigorosa, 

qual o enquadramento juridic0 desses factos, niio se percebendo, nomeadamente, e 

de forma clara, qual a relevhcia do artigo 248"-A do CdVM para efeitos de 

constituiqso da alegada responsabilidade contra-ordenacional da EDP; 

10. Assim, a decisiio condenatdria viola o disposto no artigo 374", n02 do CPP 

pelo que C nula, nos termos do artigo 379", nOl, al. a) do CPP aplicivel ex vi do artigo 

41°, nOl do RGCO; 

11. Ao longo de toda a decisgo final, a CMVM esforqa-se repetida e 

insistentemente por demonstrar que o objecto do presente processo nso tem a ver 

com o lanqamento de uma oferta phblica inicial (que C um processo complexo e de 

formaqiio sucessiva), e muito menos tem a ver com a realizaqiio da prdpria oferta 

(que C uma fase especifica daquele processo); 

12. Ao invCs - na 16gica da CMVM - o objecto do presente processo tem a 

ver, h i c a  e exclusivamente, com a "decisiio de iniciar um processo de preparaqiio de 
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uma eventual e potencial IPO" que traduz, apenas, uma fase inicial e preliminar 

(embora definitiva, nas incorrectas palavras da CMVM) do processo mais amplo e 

complexo de lanqarnento da IPO; 

13. A obrigaqiio que (alegadamente) impendia sobre a EDP e (alegadamente) 

foi por esta violada implica, como um dos seus elementos constitutivos, que a 

informaqiio em causa fosse id6nea para influenciar de maneira sensivel o preqo dos 

valores mobiliiirios ou dos instrurnentos subjacentes ou derivados com estes 

relacionados; 

14. Como se de urn truque de magica se tratasse, quando se chega ao 

momento de demonstrar o carhcter "price sensirive" da informaqiio em causa, a 

CMVM decide ignorar que o object0 do presente processo se identifica com a 

"decisiio de iniciar urn processo de preparaqiio de uma eventual e potencial IPO", e 

decide demonstrar o (alegado) caracter "price sensitive" do pr6prio lanqamento da 

oferta pGblica, realidade essa que, ela pr6pria, CMVM, se esforqou por demonstrar, 

ao longo de toda a decisiio final, que niio estava em causa no presente processo; 

15. Verifica-se assim uma contradiqiio insanavel na fundamentaqiio da 

decislo condenatbria, contradiqiio insanavel essa que determina a nulidade da 

decisiio final, nos termos do artigo 37g0, nOl, al. c) i n j n e  do CPP aplicavel por forqa 

do artigo 41" do RGCO, a qual se deixa expressamente invocada; 

16. Sem que nada o fizesse prever, para efeitos de demonstraqiio do alegado 

caracter "price sensitive" da informaqiio em causa, a decisiio final vem invocar urn 

facto surpresa, que nunca antes tinha sido invocado no presente processo de contra- 

ordenaqlo (nomeadamente na acusaqiio) e sobre o qual a EDP ainda niio tinha tido 

oportunidade processual para se pronunciar; 

17. Com efeito, a deciszo final apresenta um conjunto de factos que, 

alegadamente, demonstram que, no dia 29 de Janeiro de 2008 (ou seja, no dia 

seguinte ti publicaqiio da noticia no site do Diario Econ6mico e da divulgaqiio do 

comunicado da EDP no SDI) "houve urn aumento substancial do n h e r o  de acqdes e 

preqo transaccionado"; 

18. Por urn lado, a decisiio final e nula porque se baseia num facto que nunca 

antes havia sido comunicado a arguida e sobre o qual a arguida nunca antes teve a 
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oportunidade processual de se pronunciar, em manifesta violaqiio do artigo 50" do 

RGCO e do artigo 32", nOIO da Constituiqiio; 

19. Por outro lado, a decisiio final 6 nula porque condenou a arguida por 

factos diferentes daqueles que lhes haviam sido expressamente comunicados - e que 

implicam, alCm do mais, urna alteraqiio substancial dos factos descritos na acusaqiio; 

20. Assim, de acordo corn o disposto no artigo 37g0, nOl, al. b) e n"2 do CPP 

aplichvel is contra-ordenaqBes ex vi artigo 41°, nOl do RGCO, a decisiio final que 

condene por "factos diversos dos descritos na acusaqilo", como sucede no caso dos 

autos, em violaqgo do artigo 35g0, nOl do CPP - que determina a insusceptibilidade 

de consideraqiio de urna alteraqiio substancial de factos para o efeito de condenaqiio 

no process0 em curso - 6 nula; 

21. Qualquer interpretaqgo do artigo 50" do RGCO ou do artigo 58" do 

RGCO, no sentido de pennitir que, na decisiio condenatbria, se alegue factos 

constitutivos da responsabilidade sancionatbria, sem que os mesmos constassem 

anterionnente da acusaqiio, invocando para tal a circunsthcia de os mesmos 

resultarem indiciados por quaisquer elementos documentais, juntos aos autos, 

redunda em norma materialmente inconstitucional, por violaqiio dos artigos lo, 2" e 

32", nO1, 2 e 5 da Constituiqiio da Republica Portuguesa - inconstitucionalidade que 

fica alegada para todos os efeitos legais; 

22. Em qualquer circunsthcia, e sob qualquer perspectiva, os factos alegados 

pela decisiio final sempre seriam manifestamente insuficientes para revelar o 

(alegado e inexistente) dolo da EDP; 

23. Segundo aquilo que a EDP consegue deduzir da decisiio condenatbria, a 

alegada conduta ilicita pela qua1 foi condenada nos presentes autos passou a residir, 

apenas, na niio divulgaqiio da informaqiio em periodo inferior a 1 hora e 15 minutos, 

apbs a publicaqiio da noticia no site do Dikio Econbmico. Assim, o (alegado) facto 

objectivo ilicito sera apenas este: apbs a publicaqgo da noticia no site do Dihrio 

Econbmico, e "cessando, assim, no momento da publicaqiio da informaqiio, a 

possibilidade de diferimento da infonnaqilo", a EDP emitiu urn comunicado no 

sistema de difusiio de informaqiio 1 h15m depois; 
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24. Ora, na lista dos factos dados como provados na decisiio final niio existe 

nenhurn facto (absolutamente nenhum) que diga respeito ao momento em que a EDP 

teve conhecimento de que o site do D i e o  Econbmico havia publicado a noticia em 

causa; 

25. Concluiu-se que a presente decisiio final t nula uma vez que, em qualquer 

caso, e em qualquer circunstihcia, niio alega factos suficientes que revelem, ou 

sequer indiciem, o alegado e inexistente dolo da arguida tendo em conta a 

delirnitaqiio do facto ilicito objectivo realizado pela prbpria decisiio condenatbria; 

26. Segundo aquilo que a arguida consegue deduzir da decisiio condenatbria, 

a alegada conduta ilicita pela qual foi condenada nos presentes autos passou a residir, 

apenas, na n b  divulgaqiio da informaqiio em periodo inferior a lh15m, apbs a 

publicaqzo da noticia no site do Dihrio Econbmico; 

27. A este propbsito diz apenas a CMVM que "sendo a arguida urna 

sociedade de muito significativa dimensiio, corn um gabinete afecto somente a essas 

questGes, seria de esperar pelo menos uma reacqiio mais ctlere" - cfr. ponto 282" da 

decisiio final; 

28. Este entendimento manifestado pela CMVM, desprovido de qualquer tipo 

de fundamentaqiio que o sustente, viola o dever de fundamentaqiio a que qualquer 

decisiio final de urn process0 de contra-ordenaqiio estir adstrita, por forqa do artigo 

374", n02 do CPP aplicirvel ex vi artigo 41" do RGCO; 

29. Cornpetia 9 CMVM ter esclarecido qual seria, entiio, o periodo temporal 

que considerava adequado e razoivel para que, apbs a publicaqiio da informaqiio no 

Diiirio Econbmico, a arguida divulgasse a informaqiio ao mercado. Ou, pel0 menos, 

ter esclarecido qual o crithio que permitiria determinar em quanto tempo deveria a 

EDP ter divulgado a informaqiio em causa; 

30. Niio tendo a CMVM esclarecido nenhuma destas questBes, fica a decisiio 

condenatbria ferida com o desvalor juridic0 da nulidade, por violaqiio do dever de 

fundamentaqiio, nos termos do artigo 374", n"2 do CPP aplicivel ex vi artigo 41" do 

RGCO; 

3 1. Equaciona-se agora (por mero dever de cautela e patrocinio) a hipbtese de 

a decisiio condenatbria se basear no facto de a EDP, logo no dia 22 de Janeiro de 
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2008 (data da deliberaglo do CAE) e tambrim no dia 24 de Janeiro de 2008 (data da 

deliberaqiio do CGS) niio ter divulgado a informaqiio em causa, no Sistema de 

Difusiio de informaqiio; 

32. Caso a CMVM tenha condenado a arguida pel0 facto de esta, logo no dia 

22 de Janeiro de 2008 (data da deliberaqiio do CAE) e tambrim no dia 24 de Janeiro 

de 2008 (data da deliberaqiio do CGS) niio ter divulgado a informaqiio em causa, no 

Sistema de Difusiio de Informaqiio, entiio, verifica-se uma manifesta contradiqiio 

insanhvel entre a fundamentaqiio ou entre a fundarnentaqiio e o dispositivo da decisiio 

final, pel0 que a mesma sera nula ao abrigo do artigo 379", nOl, al. c) infine do CPP; 

33. Com efeito, nunca seria possivel condenar a arguida pel0 facto de esta, 

logo no dia 22 de Janeiro de 2008 (data da deliberaqiio do CAE) e tambCm no dia 24 

de Janeiro de 2008 (data da deliberaqiio do CGS) niio ter divulgado a informaqiio em 

causa, uma vez que ri pr6pria CMVM que refere que, no dia 24 de Janeiro de 2008, 

estavam reunidos os requisitos para o diferimento da informaqiio (ou seja, estavam 

preenchidos os pressupostos do artigo 248"-A do CdVM). Em consequencia, naquele 

dia 24 de Janeiro de 2008, a arguida podia legitimamente - e sem incorrer em 

qualquer responsabilidade sancionat6ria - diferir a divulgaqiio da informaqiio; 

34. Equaciona-se agora (por mero dever de cautela e patrocinio) a hip6tese de 

a decisiio condenat6ria se basear, de alguma fonna, no facto de a arguida 

alegadamente, niio ter mantido a confidencialidade da informaqiio em causa; 

35. Caso a condenaqiio da arguida se tenha baseado, de alguma fonna, no 

facto de, alegadamente, niio ter mantido a confidencialidade da informaqiio em causa, 

entiio, a decisiio final sera nula, por violaqiio do artigo 58", nOl, al. b) e c) do RGCO 

uma vez que essa mesma decisiio final omite a alegaqiio (e a demonstraqiio) de 

qualquer facto concreto que pennita justificar, de forma sriria e suficiente a suposta 

violaqiio do alegado dever de confidencialidade da arguida; 

36. Qualquer interpretaqiio do artigo 248"-A nOl, al. c) do CdVM, no sentido 

de que o mesmo pode fundamentar responsabilidade contra-ordenacional da arguida, 

pelo simples facto de, objectivamente, se ter verificado um resultado de quebra de 

confidencialidade, independentemente da ponderaqiio e avaliaqgo do comportamento 

concreto adoptado pela arguida, redunda em norma materialmente inconstitucional, 
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por violaqiio do principio da culpa, previsto no artigo lo  e 27O, nOl da Constituiqiio da 

Republica Portuguesa; 

37. A "deci~iio'~ de que fala a decisiio final da CMVM niio 6 uma decisiio de 

lanqamento de urn IPO da EDP Renovaveis. Trata-se antes de uma decisiio 

preliminar, embrionhria e difusa (embora a CMVM pretenda, sem raziio, contests 

estes qualificativos), que marca o inicio de alguns trabalhos de estudo e preparaqiio 

de uma eventual e potencial IPO, cuja concretizaqiio - quer ao nivel do se, quer ao 

nivel do quando - ainda niio havia sido devidamente avaliada, pelo que niio era 

suficientemente certa. Alih, tais trabalhos preparat6rios visavam, exactamente, 

avaliar a oportunidade e conveniencia da operaqiio e os seus eventuais contornos e 

condiq6es (0s quais, h data, niio se encontravam minimamente definidos); 

38. Nas actas das reunides a que a decisiio final da CMVM faz referencia, niio 

se encontra um h i c o  indicio de decisiio firrne do CAE da EDP, relativamente ao 

efectivo lanqamento de urn IPO da EDP Renovaveis, nem sequer se encontra 

qualquer esboqo - por mais vago que seja - de programa ou calendarizaqiio dessa 

eventual IPO da EDP Renovbveis. Existe apenas uma decisiio de tomar uma postura 

activa, no sentido de analisar a viabilidade do lanqamento de uma eventual operaqiio 

deste tipo e preparar as condiq6es basicas dessa mesma operaqiio, para o caso de a 

mesma se revelar oportuna e conveniente; 

39. Na decisiio final, a CMVM sustenta que, embora se pudesse afirrnar que, 

nos dias 22 e 24 de Janeiro de 2008, o process0 de lanqamento de uma oferta pdblica 

ainda era embrionkio e preliminar, o mesmo ja niio se poderia dizer das deliberaq6es 

tomadas naqueles dias, pois essas ja eram definitivas; 

40. Acontece que o conceito de definitividade adoptado pela CMVM nada 

adianta ou esclarece, pois pressupde que, por definiqiio, todas as manifestaq6es de 

vontade, em certo sentido, sejam definitivas, pel0 menos, dentro dos exactos limites 

da vontade especifica que foi manifestada; 

41. Note-se que o conceito de definitividade adoptado pela CMVM inclui 

aquela situaqiio (cfr. ponto 80" da decisiio final) em que alguCm decide mentalmente 

comprar urn carro, mas ainda nem sequer encontrou urn carro que Ihe agrade, ainda 

nem sequer sabe se vai ter financiamento para comprar o carro, ainda nem sequer 
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comeqou a procurar um eventual carro e, portanto, niio hh nenhurn carro em vista, 

niio hb nenhum preqo referenciado, niio hi5 sequer dinheiro para comprar o carro; 

42. Quer para o sentido corrente das palavras (em termos de comunicaqiio 

normal entre as pessoas), quer para a dogrnhtica juridico-sancionatbria, num caso 

deste tipo niio existe, nem sequer pode existir ainda, qualquer decisiio definitiva. 0 

que existe 6 um processo de intenqiio mental que niio pode aspirar ao qualificativo de 

decisiio definitiva; 

43. Conclui-se portanto que o conceit0 de definitividade utilizado pela 

CMVM niio 6 adequado pel0 que niio C possivel afirmar - na 16gica da decisiio final 

- que, no caso dos presentes autos, a decisiio da EDP de 22 e 24 de Janeiro de 2008, 

por ser definitiva, tinha de ser comunicada ao mercado, ainda que se situasse nurna 

fase tao embrioniiria e preliminar do processo em que se encontra inserida, e que lhe 

dava contexto e significado, que, por definiqiio, poderia ficar prejudicada a sua 

precisiio; 

44. Ainda que, em certo sentido (artificial) a decisiio da EDP de 22 e 24 de 

Janeiro de 2008 pudesse ser considerada definitiva, pel0 menos dentro dos exactos 

limites das suas forqas (ou seja, dentro dos exactos limites da vontade manifestada), a 

verdade C que a mesma niio podia ser entendida como definitiva, para efeitos do 

artigo 248" do CdVM, uma vez que se situava numa fase tiio embrioniiria e 

preliminar do processo em que se encontra inserida e que lhe dava contexto e 

significado que, por definiqiio, ficava prejudicada a sua precisiio; 

45. A d inhica  da realidade empresarial, implica que o processo interno de 

decisiio de um emitente, principalmente quando se trata de projectos de dimensiio 

relevante, por nonna, se desenvolva com rupturas e descontinuidades, com avanqos e 

recuos, existindo sempre urn periodo preliminar de estudo, avaliaqiio e preparaqiio do 

project0 e, subsequentemente, um periodo de maturidade e implementaqiio do 

mesmo; 

46. Pelo que niio seria razoavel exigir uma comunicaq~o, em tempo real, de 

todas e quaisquer vicissitudes desse mesmo processo de decisiio, e de todas as fases 

do mesmo, ainda que muito embrionhrias, preliminares, eventuais e condicionadas. E 

ainda que tais fases embrionhrias, preliminares, eventuais e condicionadas do 
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processo, em si mesmo, ja contivessem decisdes que - dentro dos exactos limites da 

vontade manifestada, ou seja, dentro das suas pr6prias forqas - traduzissem jh 

manifestaqbes de vontade definitivas, finnes e temporalmente situadas; 

47. 0 s  factos que devem ser divulgados ao abrigo do artigo 248" do CdVM 

seriio aqueles que j6 assumirarn urna certa estabilidade, consolidaqiio e especificaqiio, 

dentro do processo de decisiio da empresa, de forma a poderem ser qualificados 

como definitivos; 

48. A decisiio de que fala a condenaqiio da CMVM integra-se dentro de um 

processo que ainda se encontra numa fase especialmente embrioniiria, preliminar, 

eventual, imprecisa e difusa. Pelo que, ainda que, em certo sentido (artificial), tal 

decisiio pudesse ser considerada definitiva, pel0 menos dentro dos exactos limites 

das suas forqas, ou seja, dentro dos exactos limites da vontade manifestada (sendo 

certo que, nesse sentido artificial, todas as decisbes siio definitivas), a verdade 6 que 

essa mesma decisiio niio pode ser entendida como definitiva, para efeitos do artigo 

248" do CdVM uma vez que se situa nurna fase tiio embrioniiria e preliminar, tiio 

eventual, imprecisa e difusa, do processo em que se encontra inserida, e que lhe da 

contexto e significado, que, por definiqso, fica prejudicada a sua precisiio; 

49. Acresce que no caso dos presentes autos tendo em consideraqiio a fase 

preliminar e embrionhria do processo (que servia de contexto e dava significado a 

"decisiio" de 22 e 24 de Janeiro de 2008) e as condiqbes de mercado verificadas ?i 

data era impossivel sustentar que a concretizaqiio do IPO verificava-se com "elevada 

probabilidade", sendo igualmente impossivel, sequer, sustentar que seria mais 

provhvel a sua concretizaqiio do que o contrhrio; 

50. Para demonstrar o alegado caracter price sensitive da informaqiio em 

causa, a decisiio final comeqa por introduzir no presente processo um facto novo, que 

nunca antes havia sido alegado, e sobre o qua1 a arguida niio tivera antes a 

oportunidade processual de se pronunciar (a saber: o facto de, no dia 29 de Janeiro de 

2008, alegadamente, ter existido "urn aumento substancial do n h e r o  de acqbes e 

preqo transaccionado"). Ja se disse anteriormente que a introduqiio, de surpresa, na 

decisiio final, deste novo facto, determina a nulidade do presente processo; 
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51. Em qualquer caso, segundo aquilo que a arguida julga ter percebido da 

decistio condenatbria, o facto ilicito que lhe C imputado C o seguinte: apds a 

publicaqiio da noticia no site do Di&io Econ6mico e "cessando, assim, no momento 

da publicaqiio da informaqiio, a possibilidade de diferimento da informaqiio", a EDP 

ernitiu um comunicado no Sistema de Dihsiio de Informaqiio 1 hora e 15 minutos 

depois; 

52. Ora, conforme expressamente a CMVM o reconhece, por referencia ao 

facto tipico assim delimitado, a informaqiio em causa niio teve nenhurna 

(absolutamente nenhurna) influencia na decisgo dos investidores; 

53. Para alCm disso, para afirmar que a informaqiio em causa produziu urn 

"aumento substancial do n h e r o  de acqdes e preqo transaccionado", a CMVM 

limitou-se a comparar os niveis de transacqiio do dia 28 de Janeiro de 2008, com os 

niveis de transacqZio do dia 29 de Janeiro de 2008, o que traduz wna "janela 

temporal" manifestamente reduzida, a qual, por ntio ter amplitude e 

representatibilidade suficiente, nunca poderit revelar conclusdes minimamente 

seguras; 

54. Nos pontos 193" a 228" da decisiio final, a CMVM retoma os quatro 

argumentos que constavam do artigo 15" da acusaqiio e que, alegadamente, justificam 

o carhcter price sensitive da informaqtio em causa. Conforme jh anteriormente 

referidos, tais argumentos implicam urna contradiqiio insanitvel na fundamentaqiio da 

decistio final. Para alCm disso, tais argumentos, em si mesmo considerados, silo 

insusceptiveis de revelar o carhcter price sensitive da informaqiio em causa; 

55. A CMVM reconhece que, pel0 menos no dia 24 de Janeiro de 2008, todos 

os pressupostos do deferimento da divulgaqiio da informaqiio estavam preenchidos. 

Reconhece que aceitou - em reuniiio realizada com representantes da EDP - que a 

divulgaqiio da informaqiio fosse diferida, desde que a confidencialidade fosse 

mantida. Afirma que os pressupostos do diferimento da divulgaqiio da inforrnaqiio 

apenas deixaram de estar preenchidos, as 16 horas e 9 minutos do dia 28 de Janeiro 

de 2008 com a publicaqiio da noticia no site do Diirio Econbmico. E afirma que o 

alegado comportamento ilicito da EDP apenas se refere ao period0 temporal (de 1 
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hora e 15 minutos) que medeia entre a publicaqiio da noticia no site do Dihrio 

Econbmico e a divulgaqiio do comunicado da EDP no SDI; 

56. A arguida adoptou e implementou todos os mecanismos que se revelavam 

necesshios e suficientes para assegurar a ~o~dencia l idade  da informaqiio em causa. 

Em particular, restringiu o acesso A informaqiio 9s pessoas que dela necessitem para 

o exercicio das suas funqaes; garantiu que as pessoas com acesso a essa informaqiio 

tivessem conhecimento da natureza privilegiada da informaqiio; e adoptou os 

mecanismos necessirios 9 divulgaqiio p~blica imediata da informaqZo caso se 

verificasse quebra de confidencialidade; 

57. At6 hs 16 horas e 9 minutos do dia 28 de Janeiro de 2008 C 

manifestamente evidente que a arguida niio agiu corn dolo, nem sequer com 

negligsncia, uma vez que tinha expressamente acordado com a CMVM - em reuniiio 

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

da informaqiio em causa; 

58. Entre as 16 horas e 9 minutos do dia 28 de Janeiro de 2008 e as 17:24 do 

mesmo dia, C manifestarnente impossivel conseguir detectar algurn dolo ou 

negligencia da arguida. Por urn lado, porque niio siio alegados quaisquer factos 

concretos que permitam revelar, concretizar ou densificar o dolo ou a negligencia da 

arguida. Por outro lado, porque a arguida reagiu num espaqo temporal razohvel, 

tendo em conta as circunstincias, em particular o facto de nzo estar obrigada a 

monitorizar em continuo o site do Dihrio Econbmico. 
* 

2. A CMVM apresentou as alegaqBes de fls. 927 a 972 dos autos. 
* 

3.0 recurso foi recebido por despacho de fls. 975. 
* 

4. Procedeu-se a audiCncia de julgamento com observincia do legal 

formalismo como consta das actas de fls. 1473 a 15 12. 
* 

5. Inconformado com a sentenqa de fls. 1481 a 1512 dos autos, o M. P. 

interpbs recurso para o Tribunal da Relaqiio de Lisboa. 
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Por douto Ac6rdiio de fls. 1791 a 1827 dos autos foi dado provimento ao 

recurso e detenninado o reenvio para novo julgamento nos termos do artigo 426" do 

C6digo de Processo Penal. 
* 

6. Foi designado dia para a realizaqiio da audiCncia e procedeu-se 9 audiCncia 

de julgamento com observhcia do legal formalismo como consta das respectivas 

actas. 
* 

7. Das questces prhvias invocadas pela arguida no h b i t o  do recurso de 

impugnaqiio judicial h i  que decidir as seguintes: 

1. Da nulidade da decisiio administrativa por alteraqio substancial dos 

factos 

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

decisiio final da CMVM alegando que esta se sustenta em factos que niio constavam 

da acusaq80. 

Compulsada a acusaqiio da CMVM que consta de fls. 375 a 380 dos autos, 

cujo contelido dou por integralmente reproduzido, constato que os factos que dela 

constarn descritos em 9 (nove) pontos que servem de base 9 imputaqiio, a titulo 

doloso, da violaqio do dever de divulgaqiio imediata de informaqiio privilegiada 

relativa a emitentes, siio os mesmos que constam da decisiio final constante de fls. 

614 a 704 cujo conteudo dou por integralmente reproduzido e descritos ipsis verbis 

sob a epigrafe "D. Factos Provados". 

A subsunqiio juridica que a entidade administrativa faz desses factos, na sua 

perspectiva, consubstancia a pratica de urn ilicito contra-ordenacional tanto na 

acusaqiio como na decisiio final 6 a mesma, ou seja, a violaqiio, a titulo doloso, do 

disposto no artigo 248O, nOl, al. a) do CdVM punivel nos termos dos artigos 394", 

nOl, al. i) e 388", nOl, al. a), arnbos do supra mencionado diploma legal. 

A alusiio ao normativo relativo ao diferimento da divulgaqiio p~blica de 

informaqiio privilegiada - artigo 248"-A do supra mencionado diploma legal - surge 

logo na acusaqiio proferida pela entidade administrativa no segment0 da acusaqiio 
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respeitante ao Direito, havendo, ainda, no ponto 16 a seguinte refertncia: "A EDP 

niio informou o ptiblico sobre os factos em causa na data da decisiio do Conselho de 

Administraqiio Executivo (22 de Janeiro de 2008), nem na data do parecer do 

Conselho Geral de Supemisdo (24 de Janeiro de 2008), nem publicou imediatamente 

essa informaqiio no seguimento da noticia publicada no site do Didrio Econdmico 

(28 de Janeiro de 2008 &s 16.09) apenas o tendo feito pelas 1 7.24 do dia 28 de 

Janeiro de 2008 ". 

HB a referencia expressa ao disposto no artigo 248"-A do CdVM 

acompanhada da citaqtio do nOl e alineas a) e c) do referido preceito legal bem corno 

a aluszo ao facto de nzo ter havido a publicaqZio imediata da informaqiio no 

seguimento da noticia publicada no site do Dihrio Econ6mico. 

Da leitura da peqa processual designadamente do supra referido excerto 

retira-se por parte da entidade administrativa a tnfase na ideia, expressa na descriqiio 

factual em particular no ponto 9, de que a arguida apenas quis divulgar essa 

informaqzo no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17 horas e 24 minutos e ntio antes. 

Reforqa o entendimento da tese da conduta dolosa relativamente 9 arguida ao 

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

no artigo 248"-A e a suplementar referencia 51 ntio divulgaqiio imediata da informaqtio 

no seguimento da noticia publicada (ponto 16) corno o reforqo da opiniiio de que 

houve efectivamente a vontade de niio divulgaqtio anterior da informaqiio 

privilegiada, afastando a possivel existencia de uma causa de exclusiio da ilicitude 

que, indubitavelrnente, existiria caso se reunissem os pressupostos cumulativos 

exigiveis para o diferimento da divulgaqiio de inforrnaqzo. 

Funcionou corno o desenvolvimento da tese da conduta dolosa em que se 

consubstanciou a actuaqgo da arguida e niio corno a imputaqiio, em concurso 

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

diversa consubstanciada na violaq50 de um dever legal distinto, em suma, a 

modificaqiio do seu object0 de facto e de direito. 

Esta constataqtio e corroborada tanto pela descriqiio factual corno pelo 

dispositivo da decisiio final em que C imputada 9 arguida exactamente o mesmo 

ilicito contra-ordenacional a titulo doloso. 
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Mas C a pr6pria arguida que, na sua defesa a fls. 423 a 459 dos autos cujo 

conteddo dou por integralmente reproduzido, que expressamente invoca sob a 

epigrafe "I11 - (Subsidiariamente) Do diferimento da divulgaqiio do alegado facto 

relevante", o afastamento da responsabilidade da EDP por forqa da possibilidade de 

diferimento da divulgaqtio prevista no artigo 248'-A do CdVM expondo 

seguidamente argumentos que sustentarn, justamente, tal possibilidade. 

As referencias da decisfio final da CMVM a tal normativo legal sob as 

epigrafes "5. Do Diferimento da divulgaqfio da informaqfio privilegiada" e "6. Da 

nfio divulgaqfio da informaqfio imediatamente apds a noticia jornalistica" sfio feitas 

em coertncia corn a acusaqiio no sentido da sustentaqiio da inexisttncia da 

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

Tudo o que C referido pela entidade administrativa na decisiio final acerca 

deste assunto especifico C para sustentaqiio da tese primeira e h i c a  da prittica de urna 

conduta dolosa pela arguida ao violar o disposto no artigo 248' do CdVM mas o 

rebater dos argumentos invocados pela arguida na sua defesa nos termos e para os 

efeitos do artigo 50" do RGCO. 

Pelo exposto, irnprocede a alegada nulidade da decisiio administrativa por 

alteraqtio substancial dos factos. 

2. Da nulidade da decisiio administrativa por falta de fundamentagiio 

A arguida alega a nulidade da decisiio final da CMVM por deixarem de 

existir na mesma factos que constavam da acusaqiio consubstanciadores da descriqiio 

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

expressamente assurnida pela entidade administrativa. 

0 que estaria na acusaqfio como descriqfio 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 apds a publicaqiio da noticia pelo Di6rio Econ6mico passa a 

ser a incapacidade de manutenqiio da confidencialidade da informaqiio e, em 

consequtncia, a niio divulgaqiio desta num espaqo temporal inferior a 1 hora e 15 

minutos, apds a publicaqiio da informaqiio pel0 DiArio Econdmico. 
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Alega a arguida que como a decisiio adrninistrativa niio respeita os ditarnes 

estabelecidos no disposto no artigo 374", n02 do Cddigo de Processo Penal C nula, 

artigo 379", nOl, al. a) do mesmo diploma legal aplicavel ex vi do artigo 41°, nOl do 

RGCO. 

Curnpre desde jh referir que o normativo legal aplicavel aos requisitos da 

decisiio condenatbria C o que consta do artigo 58" do RGCO aplicavel ex vi do artigo 

407" do CdVM. 

Sendo a decisgo da CMVM uma decisiio administrativa e existindo norma 

especifica que define o regime dessas decis6es no Regime Geral das Contra- 

Ordenagaes niio se verifica qualquer lacuna legal e ngo ha necessidade, neste 

especifico h b i t o  dos requisitos da decisiio, de aplicaqgo subsidihria das normas de 

Direito Processual Penal. 

Tal como ja supra mencionado, no cotejo da acusaqiio da CMVM de fls. 375 

a 380 dos autos cujo contehdo dou por integralmente reproduzido e da decisiio final 

de fls. 614 a 704 cujo conte6do dou por integralmente reproduzido, resulta que a 

descriqgo dos factos imputados A arguida bem como as normas segundo as quais se 

pune o ilicito contra-ordenacional siio os mesmos. 

0 ponto 16 da acusaqgo C replicado ipsis verbis no ponto 51 da decisgo final 

da CMVM. 

Independentemente da forma como se apresenta a sistematizagiio da decisgo 

final cujo mktodo, depreendido da leitura que dela se faz, se prende, em grande parte, 

com o rebater dos argurnentos de facto e de direito suscitados pela arguida no b b i t o  

do seu direito de defesa, na globalidade encontram-se preenchidos os requisitos 

normativarnente preceituados no artigo 58" do RGCO na medida em que dela 

constam as motivag6es de facto e de direito que sustentam a aplicaqfio de urna sanqiio 

- in casu uma coima - no h b i t o  da alegada pratica de um tipo de ilicito contra- 

ordenacional. 

A invocaqiio de niio preenchimento dos requisitos do deferimento da 

divulgagiio de informaqgo privilegiada niio hnciona como o sustentaculo da violaqiio 

do disposto no artigo 248"-A do CdVM como se pode verificar na imputaqiio que C 
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feita no dispositivo da decisiio administrativa em que, ao invks, funciona como 

motivaqiio/sustentaqiio da violaqgo do dispositivo no artigo 248" do CdVM. 

0 acerto das consideraqdes facticas e juridicas feitas pela entidade 

administrativa no que respeita A actuaqiio da arguida prendem-se com o prdprio 

merit0 da decisiio administrativa e niio com o cumprimento dos legais requisitos 

exigiveis na prolaqiio de urna decisiio administrativa. 

Pelo exposto, improcede a alegada nulidade da deciszo administrativa. 
* 

3. Da nulidade da decisiio administrativa por contradiqiio insanaivel na 

fundamentaqiio 

A arguida alega que a decisiio administrativa tem uma contradiqiio insanhvel 

na medida em que sustenta o carhcter "price sensitive" da informaqiio em causa nos 

autos com a do lanqamento de IPO, propriamente dita, e seus efeitos no mercado, 

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

processo de preparaqzo de urna eventual e potencial IPO. 

Refere ainda que a CMVM devia ter demonstrado que a prdpria decisiio de 

iniciar um processo de preparaqiio de uma eventual IPO, por si s6, era id6nea para 

influenciar de maneira sensivel o preqo dos valores mob i l i~os ,  niio o tendo feito. 

A CMVM utiliza duas realidades diversas - decisgo de iniciar um processo de 

IPO e o pr6prio lanqamento da IPO - para sustentar o caracter "price sensitive" de 

determinada inforrnaqgo. 

Assim, a arguida entende que existe uma contradiqiio insanhvel na 

fundamentaqiio da decisso e que esta C nula por violaqiio do disposto no artigo 37g0, 

nOl , al. c) in fine do Cddigo de Processo Penal aplicavel por foqa do disposto no 

artigo 41 " do RGCO. 

A refersncia ao caracter "price sensitive" da informaqzo veiculada C feita na 

acusaqiio de fls. 375 a 380 dos autos cujo conte6do dou por integralmente 

reproduzido no ponto 15. 

Neste ponto consta que: "a divulgap?~ da informap70 de dar inicio a 

preparaqCo de urna oferta p2iblica inicial na hrea das energias renovhveis e' iddnea 
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para influenciar de forma sensivel o prego dos valores mobilidrios 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 nhnero de acq6es com reduqiio da posiqiio de accionista 

assurnida pela EDP, a eventual diluiqiio da procura das acq6es da EDP, o gerar de 

maior conconencia no sector energetic0 com reflexos no valor das acq6es e a entrada 

de capitais por forqa do pagamento da divida contraida pela EDP Renovaveis junto 

da arguida. 

Esta menqiio a par dos argurnentos da CMVM do caracter precis0 e definitivo 

da decisiio de dar inicio ao process0 de lanqamento da IPO 6 feita na decisiio de fls. 

614 a 704, que dou por integralmente reproduzida, tendo como n6cleo de 

argurnentaqiio a informaqiio em causa nos autos, isto 6, de dar inicio B preparaqiio de 

urna oferta plSlblica inicial. 

As referencias da decisiio adrninistrativa designadamente no que diz respeito 

B diluiqiio da participaqiio accionista e aos outros itens surgem em coerencia com o 

m6todo da CMVM adoptado em sede de prolaqiio da decisiio final como 

analiselrebatimento dos argumentos invocados pela arguida no seu direito de defesa. 

As raz6es da CMVM expostas na decisiio relativamente a este ponto 

prendem-se com o mkrito da decisiio, isto 6, a justeza em considerar determinada 

informaqiio como "price sensitive". 

Pelo exposto, improcede a alegada nulidade da decisiio administrativa. 
* 

4. Da nulidade da decisiio administrativa por alteraqso substancial dos 

factos 

A arguida alega a nulidade da decisiio administrativa por invocar um facto 

surpresa, inexistente na acusaqiio, para sustentar o carhcter "price sensitive" da 

informaqiio em causa nos autos, a saber, o aumento substancial em 29 de Janeiro de 

2008 do preqo e do n h e r o  de acq6es transaccionadas. 

0 Ac6rdiio de fixaqiio de Jurisprudencia n01/2003 publicado na I sCrie - A do 

Dikio da ReplSlblica n021, de 25 de Janeiro de 2003, exige que em cumprimento do 

disposto no artigo 50" do RGCO sejarn fornecidos todos os elementos para que o 
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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. 

Na acusaqiio (cujo teor dou por integralmente reproduzido) estiio descritos 

todos os elementos de facto e de direito que relevam niio s6 para a definiqtio daquilo 

que, na perspectiva da entidade administrativa, foi praticado pela arguida como 

tambkm as normas juridicas sancionat6rias a que tal conduta se subsume. 

0 nkleo dos factos definidores do ilicito contra-ordenacional esta descrito 

assim como estiio indicadas as normas que, na perspectiva da entidade 

administrativa, forarn violadas. 

No que respeita ao caracter "price sensitive" da informaqiio estiio enunciadas 

completa e desenvolvida as razdes de facto que sustentam a 

idoneidade/susceptibilidade da informaqiio em causa influenciar de forma sensivel o 

preqo dos valores mobili6rios dos quais a arguida i emitente. 
. . 0 facto "surpresa" que i invocado na decistio administrativa niio C mais do 

que a mera concretizaqiio/demonstraqiio dessa idoneidade, facto que deriva das 

raz6es de facto expostas em sede de acusaqiio para atribuir o carhcter de "price 

sensitive" 9 informaqiio privilegiada divulgada na imprensa e pela arguida. 

E urn facto meramente instrumental de ocorri5ncia previsivel na acusaqiio. 

Estiio assegurados os direitos de defesa e improcede o alegado. 

Ntio existe alteraqtio de factos porque o aumento do valor das acq6es ja se 

encontra na acusaqiio com a referhcia 9 idoneidade para influenciar de forma 

sensivel o preqo dos valores mobilihrios emitidos pela arguida, constituindo a 

referhcia aos valores de mercado do dia 29 de Janeiro apenas urna concretizaqiio 

dessa idoneidade. 

NZo hii imputaqiio de uma infracqiio diversa ou agravaqiio dos limites 

mhximos das sanq6es aplicaveis - cfr. artigo lo, al. f) do C6digo de Processo Penal a 

contrario sensu aplicavel ex vi do artigo 41" do RGCO ex vi do artigo 407" do 

CdVM. 

Pelo exposto, improcede a alegada nulidade da decisiio administrativa. 
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5. Da nulidade da decisiio administrativa por falta de concretizaqiio do 

elementos subjectivo - dolo 

A arguida alega a nulidade da decisiio administrativa por niio alegar factos 

suficientes que indiciem o dolo na medida em que, por definiqiio, C impossivel 

afirmar-se que a EDP sabia que niio estava a divulgar o comunicado do SDI de forma 

celere e imediata e quis niio divulgar esse comunicado dessa forma. 

A arguida foi acusada e condenada por niio ter divulgado no SDI nem na data 

da decisgo do Conselho de Administraqiio Executivo a 22 de Janeiro de 2008 nem 

irnediatamente ap6s a publicaqiio no site do Dizirio Econ6mico de 28 de Janeiro de 

2008 a decisgo de dar inicio i preparaqiio de uma oferta p6blica inicial da EDP 

Renovhveis e niio pela violaqio da faculdade prevista no artigo 248"-A do CdVM 

(diferimento da inforrnaqtio). 

Atento o artigo 14", n02 do C6digo Penal, a decisiio administrativa considerou 

preenchidos quer o elemento intelectual (conhecimento) quer o elemento volitivo 

(vontade) do dolo necessirio. 

Quanto ao elemento intelectual resulta do ponto D, artigo 8" de fls. 582,642 e 

643 da decisgo reproduzido pela EDP no artigo 209" da impugnaqiio judicial. 

Resultando quanto ao elemento volitivo do ponto D, artigo 9" a fls. 582 e 643 

reproduzido pela EDP no artigo 209" da impugnaqiio judicial a fls. 848 dos autos. 

Assim, na decisiio siio descritos todos os elementos de concretizaqiio do tipo 

subjectivo, ou seja, da existencia de dolo direct0 por parte da arguida e existe 

correspondCncia entre o tip0 objectivo e o tipo subjectivo sendo a arguida condenada 

por niio ter divulgado as deliberaqties do seu Conselho de Administraqiio e do 

Conselho Geral de Supervisiio e niio por apenas ter divulgado o seu comunicado no 

SDI 1 hora e 15 minutos depois da publicaqiio da noticia no site do Dihrio 

Econ6mico. 

Improcede, assim, a alegada nulidade da decisiio administrativa. 
* 
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6. Da nulidade da decisiio administrativa por falta de concretizaqiio da 

exigencia de celeridade na divulgaqiio da informaqiio 

A arguida invoca a nulidade da decisiio administrativa por insuficiencia da 

descriqiio de factos que demonstrem a falta de celeridade na divulgaqiio da 

informaqao na medida em que niio esclareceu qua1 seria o periodo temporal 

considerado adequado e razohvel para que divulgasse essa informaqiio. 

Na decisiio adrninistrativa, a arguida foi condenada por niio ter divulgado no 

SDI nem na data da decisiio do Conselho de Administraqiio Executivo (22 de Janeiro 

de 2008) nem na data do parecer do Conselho Geral e de Supervisiio (24 de Janeiro 

de 2008) nem imediatamente ap6s a publicaqiio no site do Dihrio Econ6mico (28 de 

Janeiro de 2008) a decisiio de dar inicio 9 preparaqiio da oferta pcblica inicial da EDP 

Renovhveis e niio por ter divulgado a informaqiio em periodo inferior a 1 hora e 15 

minutos ap6s a publicaqiio da noticia no site do Dihrio Econ6mico pel0 que a 

concretizaqiio pretendida pela mesma niio constitui facto constitutive da 

responsabilidade sancionatbria. 

Niio se afigura necesshria a sua concretizaqiio. 

Improcede, assim, a alegada nulidade da decisiio adrninistrativa. 
* 

7. Da nulidade da decisiio administrativa por manifesta contradiqiio na 

fundamentaqiio 

A arguida invoca a nulidade da decisiio administrativa por manifesta 

contradiqiio na fimdamentaqiio pois entende que hB urn reconhecimento express0 pela 

CMVM de estarem reunidos os pressupostos do deferimento da informaggo 

privilegiada. 

Atenta a decisiio administrativa verifica-se que a entidade administrativa 

entendeu que o artigo 248", nOl do CdVM consagra um dever de divulgaqiio de 

informaqiio privilegiada. 

Mais entende que 6 uma obrigaqiio de dever sendo esta a que recaia sobre a 

arguida e que esta niio curnpriu: divulgar imediatamente a informaqiio. 
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A entidade administrativa entende que o supra mencionado artigo apenas 1 
consagra uma faculdade que permite o niio cumprimento imediato do dever que 

consiste no diferimento da divulgaqiio de informaqiio. 

Na decisiio administrativa consta que: "trata-se, apenas, de um diferimento, e 

nlio de uma dispensa ou isenqao de divulga~lio da informa~lio. 0 dever jci existe ad 

origine. E e' por jci existir que a lei permite, dentro de certos limites, que o seu 

cumprimento seja diferido ". 

0 dever violado C o previsto no artigo 248", nOl do CdVM porque C essa a 

norma que consagra o dever e niio o artigo 248"-A do CdVM pelo que niio existe 

qualquer contradiqiio na fundamentaqtio da decisiio. 

Improcede, assim, a alegada nulidade da decisiio administrativa. 
* 

8. Da nulidade da decisiio administrativa por falta de indicaqiio dos 

elementos factuais que indiciem a alegada violagiio do dever de 

confidencialidade 

A arguida alega a nulidade da decisiio administrativa por insuficiencia na 

descriqlo de factos capazes de sustentar a violaqiio do dever de confidencialidade 

pela arguida caso a decislo se tenha baseado na n b  manutenqtio da 

confidencialidade da informaqiio em causa. 

Sucede que niio foi imputada 2i arguida qualquer violaqiio do dever de segredo 

previsto no artigo 6" do Regulamento 412004 - corn as alteraqBes introduzidas pel0 

Regulamento da CMVM n010/2005, pel0 Regulamento da CMVM n03/2006 e pelo 

Regulamento da CMVM n05/2006 -mas a violaqiio do artigo 248", nOl do CdVM. 

Niio tendo sido imputada 2i arguida qualquer contra-ordenaqlo autdnoma por 

violaqlo do dever de segredo ngo tem a CMVM de alegar e demonstrar os factos 

concretos que justificam a violaqtio do mesmo. 

Improcede a alegaqlo de que quando a CMVM fez constar na acusaqiio e 

decisiio a noticia do Difirio Econdmico equivale a uma forma de imputaqiio. 
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Trata-se de uma constataqiio de que a ~o~denc i a l i dade  niio foi mantida sem 

que a partir da mesma seja imputada qualquer responsabilidade contra-ordenacional 

autbnoma por violaqiio do dever de segredo arguida. 

Improcede, assim, a alegada nulidade da decisiio administrativa. 

n - FUNDAMENTACAO 
1-FACTOSPROVADOS 

Estiio provados os seguintes factos: 

1. A arguida EDP - Energias de Portugal, S.A. C uma sociedade aberta 

emitente de acq6es admitidas 9 negociaqiio em mercado regularnentado; 

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

EDP deliberou por unanimidade ,"aprovar o lanqamento de um process0 

formal para um potencial IPO da EDP Renovhveis" dependendo esta da 

"obtenqiio de parecer prCvio favorhvel do Conselho Geral de Supervisiio, nos 

termos previstos nos Estatutos da EDP"; 

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

"deu parecer favorhvel ao inicio dos trabalhos de preparaqiio de um eventual 

IPO da EDP Renovhveis, nos termos e condiq6es apresentados, manifestando 

o seu apoio 9 necesshria actividade do CAE, designadamente quanto ao 

anhcio desta intenqiio de financiamento previamente a realizaqiio do "Dia do 

Investidor"; 

4. No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 16 horas e 09 minutos, o jornal Dihrio 

Econbmico publicou no seu site urna noticia com o titulo "EDP avanqa com 

dispersiio das renovhveis em bolsa" com o subtitulo "A EDP vai avanqar corn 

a dispersiio em bolsa de parte do capital do negbcio das energias renovaveis. 

Ao que o DiArio Econbmico apurou, o ancncio oficial sera efectuado apbs o 

fecho de bolsayy. 
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Do corpo da noticia pode ler-se: 

"Neste momento, estio a ser dados os primeiros passos, como a escolha dos 

bancos que irgo ser responshveis pela avaliaqio e pela montagem do IPO 

("initial public offer"). 

Uma fonte contactada disse que sio tres as instituiqbes financeiras eleitas: 

Caixa - Banco de Investimento, BES Investimento e Millenium BCP 

Investimento. 

A EDP irh prestar mais esclarecimentos sobre esta operaqgo durante urna 

conferencia de imprensa que decorrerh no Porto na prbxima quinta-feira, no 

iimbito do "Investor Day" da empresa. 

A actual crise de mercados financeiros suscitou algurnas diividas sobre se a 

operaqio deveria avanqar ou nio, nesta fase, mas acabou por vencer a tese de 

que este tip0 de activo serh bem aceite pelos investidores numa altura em que 

pouco ou nada se passa no mercado"; 

5. A decisiio de dar inicio Z i  preparaqio de urna potencial oferta p6blica da 

EDP Renovhveis S.L. nio era do conhecimento do piiblico &s 16 horas e 09 

minutos do dia 28 de Janeiro de 2008; 

6. No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17 horas e 24 minutos a EDP divulgou 

no Sistema de Difusio de Informaqgo aos Investidores o seguinte 

comunicado: 

"EDP INICIA PREPARACAO DE POTENCIAL IPO DA EDP 

RENOV AVEIS 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248" do Cbdigo de Valores 

Mobilihrios, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") informa o mercado 

e o p6blico em geral acerca do seguinte: 

0 Conselho de Administraqio Executivo da EDP decidiu, apbs parecer do 

Conselho Geral e de Supervisio, dar inicio a preparaqgo de uma potencial 

oferta p6blica inicial da EDP Renovhveis S.L., holding do grupo EDP para as 
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energias renovhveis, que controla as subsidihrias NEO Energia e Horizon 

Wind Energy. 

Maior detalhe sobre a estratCgia do grupo EDP para a kea das renovhveis 

serh disponibilizado ao mercado e plSlblico em geral durante o Investor Day da 

EDP sobre renovhveis que tera lugar no pr6ximo dia 3 1 de Janeiro. 

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

7. A EDP sabia que: 

a) o seu Conselho de Administraqiio Executivo tinha deliberado por 

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

para urn potencial IPO da EDP Renovhveis 

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

parecer prCvio favorhvel ao inicio dos trabalhos de preparaqiio de um eventual 

IPO da EDP Renovhveis 

c) niio tinha divulgado no dia 28 de Janeiro de 2008 As 16.09 essas 

deliberaq6es; 

8. A EDP contactou vhrios bancos para averiguar se podia avanqar com o IPO 

da EDP Renovhveis; 

9. A EDP aguardou a resposta dos bancos que contactou; 

10. 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 9 

informaqiio privilegiada em causa; 

10. Na mesma reuniiio na CMVN, esta advertiu a EDP de que se houvesse 

quebra de sigilo teria de comunicar a informaqiio em causa; 

11. Na reuniiio, a EDP disse 9 CMVM que aguardava a resposta dos bancos 

que tinha contactado; 

12. E que obtendo a resposta positiva dos bancos avanqava com o IPO da 

EDP Renovhveis; 

13. No dia 28 de Janeiro de 2008 forarn transaccionadas 8.770.033 acq6es 

nominativas da EDP tendo sido, nessa data, €4,085 o preqo mCdio de compra 

e €4,10 o preqo mCdio de venda; 
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14. No dia 29 de Janeiro de 2008 foram transaccionadas 30.234.192 acqbes 

nominativas da EDP tendo sido, nessa data, €4,29 o preqo mCdio de compra e 

€4,30 o preqo mCdio de venda; 

15. A arguida niio tem antecedentes contra-ordenacionais; 

16. No que respeita ao exercicio de 2007, a arguida apresentou urn resultado 

liquid0 de exercicio (demonstraqiio de resultados consolidados) no valor de 

€1.0 19.93 1,00 (um milhiio, dezanove mil novecentos e trinta e um euros). 

2 - FACTOS NAO PROVADOS 

Niio se provou que: 

1. A a r g ~ d a  agiu consciente e voluntariamente na comissiio das infracqbes 

que lhe siio imputadas; 

2. A arguida violou os deveres de cuidado que lhe estavam legalmente 

acometidos e que era capaz de curnprir ao permitir que tivesse mediado 1 hora e 

15 minutos entre a divulgaqiio do facto pel0 "Di6rio Econ6mico" e a divulgaqgo 

que ela fez atraves de sistema de difusiio de informaqiio aos investidores, facto 

esse que admitiu como possivel infracqiio contra-ordenacional mas que actuou 

sem se conformar com essa realizaqao. 

3 - MOTIVACAO DA DECISAO 
A convicqiio do Tribunal relativarnente aos factos provados, alicerqou-se no 

depoimento das testernunhas Manuel Ribeiro Silva Monteiro, Ana Margarida 

Antunes, Nuno Alves, Miguel Andrade, Jose' Miguel Henriques Viana, Ricardo Jose' 

Emidio Gairifo e Miguel Ribeiro Ferreira que explicaram os factos de forma que se 

afigurou credivel. 
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A primeira testemunha - Manuel Ribeiro Silva Monteiro - explicou que o IPO 

teve impact0 no mercado pois niio se fazia hh muito tempo no mercado e o "spin off' 

da IBERDOLA em Espanha niio tinha corrido bem pel0 que o mesmo foi uma boa 

noticia para o mercado e para a EDP com financiamento estratkgico da mesma em 

condiqdes de mercado adversas. 

Mais disse que exercendo funqdes de supervisiio dos Mercados na CMVM 

esteve presente na reuniiio do dia 24.01.2008 na CMVM em que para alCm dele (e de 

Margarida Pinto, Carla Pereira e Rui Oliveira Neves) estiveram presentes os 

Advogados da EDP e Miguel Viana. 

Nesse dia soube que houvera uma deliberaqiio da EDP de dar inicio 9 

preparaqiio da operaqiio. 

Mais foi comunicado 9 CMVM pela EDP que houve uma deliberaqiio do 

Conselho Executivo e uma deliberaqiio do Conselho Geral e de Supervisiio em 

24.01.2008 e que o Conselho Executivo tomou a decisiio de dar inicio ao processo de 

preparaqiio de potencial oferta inicial da EDP Renovhveis. 

Mais disse que para trhs destas decisaes dos brgiios supra mencionados hh um 

conjunto de estudos e contactos com consultores e com bancos e que soube que cinco 

ou seis bancos nacionais e intemacionais estavam jh seleccionados - o processo do 

lado da EDP estava nesta fase e precisavam de feed back dos bancos escolhidos 

sobre a viabilidade de avanqar com a operaqiio. 

A EDP dB nota da dcvida sobre as condiqaes de mercado e viabilidade: a 

EDP aguardava ainda indicaqiio dos bancos sobre a viabilidade do mercado do 

arranque da operaqiio em inicios de 2008. 

A testemunha disse que a decisiio de avanqar no processo estava apoiada em 

decisdes do Conselho Executivo e do Conselho Geral e de Supervisiio, os bancos 

estavarn escolhidos mas faltava ter retomo dos bancos escolhidos sobre as condiqaes 

de mercado para a operaqiio avanqar no semestre de 2008 pois niio se podia correr o 

risco de urna operaqiio com estas caracteristicas avanqar e niio ter sucesso e dai a 

testemunha dizer que compreende que a EDP niio quisesse comunicar aos mercados 

as deliberaqaes para depois niio ter retorno dos bancos e ter de recuar. 
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A EDP deu conta do estado do process0 a CMVM: hit deliberaq6es mas hit 

este factor: o retorno dos bancos. 

Face a isto, a CMVM comunicou que a informaqiio era sensivel e que esta se 

tornada pcblica pode influenciar as condiqties de financiamento e que se a EDP quer 

retorno/informaqiio dos bancos cabe-lhe ter todas as garantias de ~o~dencia l idade  

da informaqiio e tem que estar preparada (se houver algurna fuga de infdrmaqiio) para 

reagir logo. 

A testemunha disse que a CMVM considerou atendivel que a EDP quisesse 

ter o retorno dos bancos. 

Depois de tudo estar estabilizado, escolhidos os bancos, estariarn em 

condiqties de fazer as sondagens de mercado para saber qual a capacidade deste 

absorver. 

A testemunha disse que a posiqiio da CMVM-foi de dizer 9 EDP que a 

decisiio C vossa, a responsabilidade C vossa e tem que garantir confidencialidade pois 

se houver fuga de informaqiio tern que agir mas a divulgaqiio pode ser deferida. 

Mais disse que faz esta advertencia mas acha que niio precisa de a fazer pois 

"as pessoas sabem muito bem e siio competentes e conhecem o regime aplicitvel pois 

siio experientes e competentes". 

A testemunha disse ainda que a EDP deu um horizonte temporal: o dia do 

investidor. 

Ou seja, at6 ao dia do investidor teriarn a questiio resolvida e com ofeed back 

dos bancos avanqavam. 

No dia 28 de Janeiro cerca das 16 horas e 9 minutos saiu a noticia no Di&-io 

Econbmico on line de que a EDP vai avanqar com o spin offda EDP Renoviveis e 

divulgar inforrnaqiio depois do fecho do mercado, ou seja, a testemunha diz que 

houve fuga de informaqiio e nesta situaqiio o emitente tem que divulgar ao mercado a 

informaqiio privilegiada. 

A testemunha explicou que quem tivesse acedido a informaggo quando 

divulgada no site do Dikio Economico on line poderia negociar (com base nela) e se 

o tivesse feito obteria urna mais valia muito significativa enquanto outros 
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investidores niio se aperceberam da noticia ou niio confiararn na veracidade da 

noticia atento o meio em que foi divulgada. 

AlguCm na CMVM soube da divulgaqiio da noticia no site do Dihio 

P 
Econdmico on line e comunicou-a. 

A EDP teria que reagir imediatamente tendo-o feito por comunicado de fls. 

13 dos autos. 

Tendo em conta os seus prdprios conhecimentos, a testemunha disse que a 

EDP tern urna hrea de relaqiio com o mercado/relaqGes com investidores sofisticada e 

muito atenta ou que C expectiivel que esteja muito atenta - tanto mais que acha que 

nesta fase o emitente tem que estar atento. 

A testemunha explicou que o titulo em 29.01.2008 teve variaqiio significativa 

tendo sido a 12" maior variaqiio positiva da EDP. 

Mais explicou que a EDP niio disse 9 CMVM quando chegou a resposta dos 

bancos e a testemunha desconhece quando tal aconteceu. . . 

Disse ainda que a EDP niio demonstrou ter tido prejuizos com o comunicado 

de informaqiio privilegiada assim como explicou que C importante para as empresas 

terem algo de relevante para comunicar no dia do investidor. 

A testemunha disse que conheciam a operaqiio os quadros de top0 da EDP e 

os 18 bancos envolvidos e ainda os que foram sondados bem como os advogados 

envolvidos na operaqiio. 

Atenta a sua experiencia, a testemunha disse que a EDP tinha que ter o 

comunicado feito e "t8-lo colocado num minuto no site da CMVM mas reconhece 

que ha que preparar o comunicado, ter conhecimento da informaqgo e colocar o 

comunicado no site - a testemunha diz que no mbcimo seria "urna margem de 1 a 5 

minutos". 

Mas disse que antes ha que "fazer o texto" do comunicado. 

Colocada perante a questiio de margem de 115 minutos para colocaqi30 do 

comunicado, a testemunha disse que entende que niio C precis0 haver decisgo interna 

da empresa porque C urna situaqiio que toda a gente conhece e ha urn risco de quebra 

de confidencialidade. 
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Mas a testemunha reconheceu que niio conhece o mecanismo de comunicaqiio 

interna da EDP, sabendo no entanto que C cClere. 

A testemunha niio soube explicar quando C que a CMVM tomou 

conhecimento da noticia que saiu 9s 16 horas e 9 minutos nem quem C que soube por 

ter monitorizado o mercado mas disse que ha pessoas e equipas escaladas que fazem 

o acompanhamento embora sem haver tarefas especificas de ver a comunicaqiio. 

Mais disse que niio sabe quando C que a EDP tomou conhecimento da noticia 

se bem que acha que tem que haver algum tempo para apurar o contehdo do 

comunicado. 

Explicou como nos dias 28 e 29 de Janeiro houve uma subida intra-di6ria de 

6% por comparaqiio com o dia 28 de Janeiro mas ngo soube explicar porque C que 

eram relevantes os dois primeiros dias supra referidos para dar a arnostra do impacto 

da cotaqiio face 9 divulgaqiio da informaqiio privilegiada. 

A testemunha disse que niio se recorda de urn caso em que tenha dito 9 EDP 

para fazer a publicaqiio do comunicado e que esta niio tenha feito essa publicaqgo. 

Mais explicou que foi dito 9 EDP para publicar imediatamente o comunicado 

mas n5o conhece qualquer instruqiio ou ordem para concretizaqiio do tempo em que 

tal deve ser feito. 

A testemunha Ana Margarida Antunes explicou que esteve presente na 

reuniiio com a EDP juntamente com Manuel Monteiro, Celina Carrigy, Manuela 

Antdnio - todos da C.M.V.M., Miguel Ribeiro Ferreira da EDP e o advogado Nuno 

Galviio Teles da sociedade de advogados em que face 9 informaqiio privilegiada foi 

dito que a EDP devia estar atenta e se houvesse quebra de confidencialidade 

implicaria comunicaqiio imediata. 

Explicou que a CMVM teve conhecimento da noticia divulgada no Dihio 

Econ6mico on line - disse que ha um departamento de supervisiio de sites que 

transmitiu ao departamento da testemunha mas esta por ocupaqiio profissional corn 

outro assunto apenas soube no dia seguinte tendo sido um tCcnico do departamento 

que soube da noticia e que Ricardo Gairifo C que era o responshvel por acompanhar o 

fecho do mercado. 
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Mais explicou que o departamento tem hierarquia e essa pessoa coordena-se 

com o outro departamento e chama a atenqiio do departamento do Dr. Fazenda 

Martins - a testemunha esclareceu que tudo isto demora alguns minutos. 

Explicou que na reuniiio em que esteve presente com representantes da EDP 

viu que se estava numa fase preparatdria que caso se viesse a concretizar havia que 

autonomizar o negdcio - era urn negdcio a ser pensado mas no dorninio das 

probabilidades de avanqar ou niio tendo sido referido o dia do investidor que C um 

dia em que C transmitida muita informaqiio pel0 que admite que seria at6 esse dia que 

se manteria o sigilo mas niio se lembra de referencia a bancos que apoiavam a 

operaqiio - ficou com a ideia de que "era algo que estava a ser pensado e alguma 

coisa irh ser transmitida no futuro". 

Disse que a CMVM chamou a atenqiio para que era informaqiio privilegiada e 

poderia ser deferida mas "se sair" teriam que comunicar de imediato mas o 

deferimento da informaqiio C responsabilidade do emitente. 

A testemunha disse que a noticia 9s 16 horas e 9 minutos no jornal Di&o 

Econ6mico e a comunicaqiio 9s 17 horas no site da CMVM teve impacto e que no dia 

seguinte ja se comentava, avanqando n h e r o s  para o encaixe da EDP numa situaqiio 

do mercado em quadro depressivo. 

Mais explicou que a politica de informaqiio ao mercado da EDP C profissional 

e que o entendimento ou dialog0 CMVMJEDP C do melhor tendo sempre havido 

total disponibilidade e diligencia pela EDP. 

A testemunha Nuno Almeida Alves explicou que em Janeiro de 2008 a 

operaqiio estava num estadio embrionirio com apresentaqiio de bancos embora 

alguns ja tivessem sido contactados antes deste mQ, havendo a intenqiio de a estudar 

e de um dia a vir a realizar se possivel mas a decisiio dependia de vhias variaveis, 

havendo inclusivamente que construir a parte regulatdria de emissiio. 

Explicou que a EDP escolheu seis parceiros bancarios depois de Janeiro de 

2008 e que foi A CMVM para dar a conhecer que estavam a preparar a operaqiio. 
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A testemunha explicou que foi a CMVM com o Dr. Nuno Galviio Teles tendo 

sido este que solicitou a reuniiio ao Dr. Manuel Monteiro da CMVM e que na 

reuniiio niio esteve presente Miguel Ribeiro de Ferreira. 

Explicou que foi a reuniiio para transrnitir que a EDP iria vender o seu capital 

em bolsa e queria saber a relaqgo da CMVM com a sua congCnere espanhola e pedir 

a opiniiio da CMVM. 

A intenqgo da EDP era aflorar as intenqdes ao mercado e que correndo "as 

coisas normalmente" o process0 avanqaria com a anutncia dos bancos at6 ao dia do 

investidor. 

A testemunha explicou que a CMVM pediu sigilo como pede sempre e 

porque niio havia "informaqiio palpavel niio devia estar ca fora" - se corresse bem 

divulgava-se a informaqiio no dia 3 1 face 9 reacqiio da mesma. 

Mais disse que a CMVM pode dizer para publicar e que a EDP pode niio 

concordar mas publica a informaqiio embora fazendo constar no cabeqalho do 

comunicado que o faz a pedido da CMVM. 

Disse que "faz-se a publicaqiio" no site da CMVM mesmo achando que n5o C 

informaqiio privilegiada. 

A testemunha recordou que no dia 28 saiu a noticia no DiArio Econ6mico e 

que alguCm - que niio consegue identificar por niio se recordar - lhe veio dizer mas 

que norrnalmente quem detecta as noticias C a Direcqiio com Investidores do Dr. 

Miguel Vilhena - tarnbCm niio consegue indicar a hora em que houve conhecimento 

da noticia. 

Explicou que na reacqgo tern que se preparar um texto com intervenqiio de 

advogados que "vai 9 assinatura" da testernunha e do Conselho de Administraqiio 

pois a informaqiio para o mercado niio pode ter erros uma vez que os erros ttm 

consequtncias e pode haver o risco de niio se saber se pode ser dado ou niio 

conhecimento de algum elemento ao mercado - tem que ser pensado, preparado e 

decidido e que isto demora algum tempo atenta a intervenqiio de virias pessoas: dai 

dizer que "demorar menos de urna hora era muito bom mas quase impossivel" por 
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haver trCs ou quatro intervenientes, podendo haver necessidade de fazer alteraq6es ao 

texto e mais tempo se ir6 demorar. 

A testemunha disse que niio fazem minutas - nunca fizerarn minutas - mas a 

haver minutas as mesmas tambCm teriam que passar pel0 Conselho e pelos 

advogados. 

Mais disse que niio sabe quanto tempo demorou a reagir mas niio tem 

conhecimento de que a CMVM tenha dado algum prazo pois quando esta diz que C 

para publicar dB urn prazo para ser feita a publicaqiio e este C maior que dez minutos: 

em regra - e no minimo - dB duas ou trCs horas porque C preciso preparar - siio 

ordens normalmente dadas por Fazenda Martins e agora por MSlrio Freire, arnbos da 

CMVM. 

A testemunha disse que niio sabe de onde partiu a quebra de 

confidencialidade mas que da EDP niio foi porque esta tinha interesse em apresentar 

a operaqiio-no dia 3 1 na reuniiio com investidores estando a trabalhar para tal - disse 

que este C urn dia importante quando se convocam bancos, investidores e analistas e 

lhes comunicam uma sCrie de infonnaqties da empresa designadamente do que se vai 

fazer nos pr6ximos anos assim como a dimensiio do investimento a fazer a trQ anos. 

Confiontado com a acta de fls. 40 dos autos, a testemunha explicou que na 

mesma consta a necessidade de arranjar capital para desenvolver o project0 de 

investimento da EDP. 

Mais explicou que houve um encaixe de mil e seiscentos milh6es de euros 

sendo a perspectiva de dois a trCs mil milh6es de euros. 

Explicou que a EDP contactou 18 instituiqaes banchias e que escolheu 

algurnas na chamada "short list" de seis talvez no dia 22 de Janeiro - niio se lembra 

da data. 

Confrontada com a carta de 09.01.2008 de fls. 1946 a 1947, a testemunha 

reconheceu a sua assinatura aposta na mesma e disse que a carta devia ter sido 

enviada nesse mesmo dia ii Morgan Stanley tendo sido pedida resposta at6 dia 17 de 

Janeiro. 
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Reunidas as respostas dos bancos, a testemunha explicou que houve decisiio 

do Conselho de Administraqiio quanto a escolha dos bancos e custos mas no dia 22 

de Janeiro havia a resposta. 

Havendo v6rias propostas haveria que se encontrar um consenso e decisiio do 

Conselho de Administraqiio Executivo sobre qual o que C justo e escolha dos bancos 

- de 24 a 3 1 de Janeiro houve as negociaqees com os bancos para fechar a operaqso. 

Mais disse que a EDP niio teve prejuizos com a divulgaqiio do comunicado a 

28 de Janeiro e que fez o comunicado por o mesmo ser relevante como reacqzo i 

noticia e haver urn erro mas a CMVM niio disse para divulgar. 

A testemunha M i p e l  Andrade explicou que houve analises preliminares em 

finais de 2007, contactos com bancos e escrit6rio de advogados. 

Disse que se pedirarn propostas com mais informaqiio concreta dando algurna 

em concreto no inicio de Janeiro - at6 28 deste mts - e que niio tem conhecimento de 

qualquer fuga de informaqgo. 

Mais explicou que em Janeiro tomou-se a decisiio de analisar tudo em maior 

profimdidade e montar uma maquina para analisar e tomar decisiio de avanqar ou 

niio. 

Explicou que os investidores manifestaram o interesse em investir e qual o 

preqo tendo a empresa decidido avanqar com determinaqiio do preqo. 

Ainda explicou que entre Janeiro e Junho houve que criar a empresa - EDP 

Renovhveis com destacamento da Area de neg6cio da EDP - houve o process0 

juridic0 que envolvia a ordem juridica espanhola e relacionamento com as 

autoridades espanholas e portuguesas, a avaliaqgo de empresa e a definiqiio da 

estratCgia da empresa. 

A testemunha disse que a decisiio de avanqar foi no mts de Abril ou principio 

do mCs de Maio pois ttm ideia de avaliaqiio adequada, seguranqa juridica e de contas 

e "vai-se ao Conselho Executivo e de Supervisiio para avanqar". 

Mas explicou que foram aconselhados a adiar a operaqiio tendo sido invocada 

a situaqzo dos mercados muito volateis pela passagem de limpeza dos bancos e que 
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depois haveria nova e melhor fase depois do Veriio - a testemunha disse que niio 

esperaram e ainda bem que o fizeram pois esta foi a dltima operaqiio de bolsa. 

Mais disse que soube da noticia do Dihrio Econdmico e que a reacqgo a 
mesma era da Area de Miguel Viana mas acha que a informaqEio era vaga e niio teria 

muito impact0 - nEio seria considerada muito relevante. 

Tendo havido As 17 horas e 19 minutos a reacqiio da EDP no site da CMVM e 

de no dia seguinte ter havido um aumento de liquidez da EDP, a testemunha disse 

que a liquidez C feita de viirias noticias e que hii que ver vf ias  variiiveis - skies 

longas de preqos ou liquidez: uma janela temporal de trts ou seis meses. 

Esclareceu que na EDP hii um servidor ou directdrio especifico onde se 

guardam os docurnentos com acesso 2s pessoas desse departamento directamente 

relacionadas com a operaqgo e que siio em niunero de cinco ou dez. 

Em relaqiio a reacqiio, a testemunha disse que hii que preparar um documento 

com a intervenqzo de duas Areas que depois vai para a adrninistraqiio mas que o 

contacto C feito por email ou at6 contacto fisico na sede da administraqgo em locais 

diferentes de um edificio podendo acontecer que as pessoas estejam em remibes 

havendo que com isto contar e aguardar. 

A testemunha Jose' Mipel  Henriques Viana, responsiivel da Direcqiio com 

Investidores da EDP, explicou que como teve trabalho com a preparaqgo do dia do 

investidor niio consegue dizer quando C que a EDP tomou conhecimento da noticia 

do site do Dihrio Econdmico nem como C que tomaram esse conhecimento e que 

tendo procurado niio encontrou registo documental desse conhecimento antes do fax 

das 17 horas e 19 minutos. 

Exercendo funqbes na Direcqso com Investidores explicou como C que reage 

com a "construqiio de um texto" com informaqgo importante para o mercado e que C 

enviado para o advogado pois tem preocupaqgo juridica sendo depois visto por Nuno 

Alves que C contactado por email ou por telefone ou contacto direct0 pela 

testemunha no seu gabinete que podera, eventualmente, demorar pois o mesmo pode 

estar em remigo e por sua vez pode querer falar com o advogado ou com Antdnio 

Mexia. 
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0 texto volta A testemunha que o traduz tambCm para a lingua inglesa para ser 

entendido pelos investidores exteriores ao nosso pais e verifica se esth tudo correct0 

e s6 depois o coloca no site da CMVM - este procedimento demora mais de uma 

hora e meia. 

A testemunha disse que a CMVM dh um prazo para fazer o esclarecimento ao 

mercado de pelo menos uma hora e meia, duas horas ou at6 o fim do dia quando o 

mercado esth fechado - tal como consta dos documentos de fls. 1952 a 1959 dos 

autos. 

Mais explicou que procurou mas niio encontrou a ordem escrita no IPO da 

EDP Renovhveis. 

A testemunha explicou o trabalho da sua direcqao para o dia do investidor 

quando C explicado o neg6cio e os objectivos a mCdio e longo prazo com contact0 

direct0 e imediato com investidores e analistas. 

Mais explicou que recebeu o comunicado "pronto" com o texto elaborado 

pelos advogados e conselho de administrag50 executivo e ordem de publicaq50 do 

conselho executivo. 

A testemunha Ricardo Jose' Emidio Gairifo do Departamento de Emitentes e 

Supervisiio da CMVM explicou como esta entidade faz o acompanhamento da 

evoluqiio dos titulos e que niio sabe quem ou quando foi detectada a noticia no site do 

Diirio Econ6mico assim como niio sabe quando a EDP soube da noticia do mesmo 

site. 

Disse que o departamento em que trabalha tem mais quatro pessoas que 

fazem trabalho por turnos mas era ele que estava no fecho do mercado do dia 28 de 

Janeiro $is 16 horas e 9 minutos lembrando-se que nesse dia nada de anormal ocorreu 

mas no dia 29 a cotaq5o da EDP subiu - disse que foi a subida superior ao mercado e 

do indice sectorial a que pertence a EDP. 

Mais explicou que tendo sido divulgada a noticia no site do jornal n5o teve 

impact0 no mercado por n5o ter sido divulgada no site da CMVM. 

A testemunha Miguel Ribeiro Ferreira - o responshvel financeiro do Grupo 

EDP - explicou que em Janeiro de 2008 o process0 do IPO renovaveis estava numa 
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fase embrionhria corn anilise de dados: havia a preparaqilo ou estudo da montagem 
1 

da operaqilo para decisilo posterior de avanqar ou nilo corn a operaqilo. 

Perante a folha da sua agenda de fls. 1934 explicou que assim que o Conselho 

de Administraqiio teve uma reuniilo corn a CMVM houve outra da vertente 

contabilistica na CMVM em que a testemunha participou assim como estiveram 

presentes Morais Leitilo, Rui Oliveira Neves (este advogado da Morais Leitilo) e 

Margarida Pinto (da CMVM). 

Corn efeito, a testemunha disse que houve urna reuniiio da administraqiio e 

CMVM e que depois o administrador Nuno Alves disse-lhe que tendo havido esta 

reuniiio, "eles" - ou seja a testemunha e colegas - ja podiarn ir 9 CMVM na parte da 

tarde desse mesmo dia. 

Recorda que na reuniao em que participou na CMVM foi comentado o dia do 

investidor mas ngo se recorda da reacqilo da CMVM pel0 que niio foi "nada de 

especial" e nem se recorda de charnada de atenqilo em concreto. 

A testemunha recorda a reuniiio corn a KPMJ na problemitica de elementos 

contabilisticos a incluir no prospecto. 

Mais explicou que a CMVM alertou para a confidencialidade da informaqiio e 

para a testemunha disse que resultou claro que a informaqiio era confidencial para a 

CMVM - e para a EDP. 

Explicou ainda que a EDP tern mecanismos de controle de informaqiio 

confidencial havendo registo interno e monitorizaqiio e que C o Conselho de 

Administraqiio Executivo e a secretaria geral C que decidem se a informaqilo C 

confidencial. 

Atentos os depoimentos das testemunhas verifico que em Janeiro de 2008 a 

operaqilo estava nurn estidio embriontirio corn apresentaqilo a bancos e contactos 

com instituiq8es banchias, havendo a intenqilo de estudar a operaqilo e de urn dia a 

vir a realizar mas a decisilo dependia de virias variiveis. 

Forarn escolhidos seis parceiros banckios e em Janeiro de 2008 foi solicitada 

pel0 advogado - Nuno Galviio Teles - 9 CMVM uma reuniilo para dar a conhecer 

que a EDP estava a preparar a operaqiio e a aguardar a resposta dos bancos. 
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No mesmo dia - 24 de Janeiro de 2008 - em que o Conselho Geral e de 

Supervisiio autorizou a operaqiio com parecer favoravel e manifestou apoio A 

actividade do CAE designadamente quanto ao anhcio da inforrnaqiio desta intenqiio 

previamente a realizaqiio do "dia do investidor". 

Na reuniiio em que estiverarn presentes as testemunhas Manuel Monteiro e 

Ana Margarida Antunes da CMVM e Nuno Alves da EDP face A informaq80 

privilegiada foi a EDP advertida pela CMVM para a necessidade de manutenqiio de 

sigilo em relaqiio a essa mesma informaqiio privilegiada e que cabia-lhe ter todas as 

garantias de confidencialidade da informaqiio mas teria que estar preparada para 

reagir se houver alguma fuga de informaqiio. 

A testemunha Manuel Monteiro disse que percebeu que o processo do lado da 

EDP estava nesta fase embrionhria e precisavarn defied back dos bancos escolhidos 

sobre a viabilidade de avanqar com a operaqiio. 

A EDP dB nota da dcvida sobre as condiqbes de mercado e viabilidade: 

aguardava ainda indicaqiio dos bancos sobre a viabilidade do mercado para arranque 

da operaqiio em inicios de 2008 - havia que ouvir o mercado para saber se poderia 

avanqar. 

A testemunha Manuel Monteiro foi clara quando disse que a decisiio de 

avanqar no processo estava apoiada em decisbes do Conselho Executivo e do 

Conselho Geral e de Supervisiio, os bancos ja estavam escolhidos mas faltava ter 

retorno dos bancos escolhidos sobre as condiqbes de mercado para a operaqiio 

avanqar no semestre de 2008 pois niio se podia correr o risco de uma operaqiio com 

estas caracteristicas avanqar e niio ter sucesso - dai a testemunha dizer que se 

compreende que a EDP niio quisesse dizer aos mercados que havia ja as deliberaqbes 

dos seus 6rgiios pois corria o risco de niio haver condiqbes para avanqar com a 

operaqiio face A reacqiio do mercado e n8o havendo retorno dos bancos ter de recuar. 

A EDP deu conta do estado do processo a CMVM: ha deliberaqbes mas ha 

este factor: o retorno dos bancos. 

Perante esta informaqiio, a CMVM demonstrou compreender a natureza 

sensivel da informaqiio e que C atendivel que a EDP queira retorno/informaqiio dos 
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bancos mas faz a advertencia: a responsabilidade C vossa mas se houver falha na 

confidencialidade tem que haver reacqiio imediata - a CMVM reconheceu que no dia 

24 de Janeiro de 2008 estavam preenchidos os pressupostos do deferimento da 

divulgaqiio da informaqiio. 

No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 16 horas e 9 minutos, sai a noticia no site 

do Diiuio Econ6mico. 

Esta noticia C vista designadamente pela CMVM e pela EDP. 

Ha que reagir. 

A EDP tem que reagir. 

Ha que preparar um texto - intervCm a testemunha JosC Miguel Henriques e 

advogados e "vai 9 assinatura" da testemunha Nuno Alves e do Conselho de 

Administraqiio pois a informaqiio para o mercado niio pode ter erros uma vez que 

estes tCm consequCncias graves - o texto tem que ser pensado, preparado e decidido 

com intervenqiio de muitas pessoas: o que demora algurn tempo dai que a testemunha 

JosC Miguel Henriques tenha dito que "demorar menos de uma hora era muito bom 

mas quase impossivel" por haver trCs ou quatro intervenientes - que podem demorar 

tempo para serem encontrados e poder haver necessidade de fazer alteraqdes ao texto 

que ainda provocam maior demora. 

Foi dito que a CMVM dB algum prazo para a publicaqiio - foram juntos 

exemplos a fls. 1952 a 1959 dos autos em que C dado um prazo porque sabe que tem 

que ser elaborado um texto e tCm que intervir viuios brgiios. 

Niio se provou quando C que a CMVM tomou conhecimento da noticia do 

Diiuio Econ6mico nem quando e como C que a EDP tomou conhecimento da noticia. 

Niio se conseguiu apurar de onde partiu a quebra de confidencialidade mas 

penso que da EDP niio foi porque esta tinha interesse em apresentar a operaqiio no 

dia da reuniiio com investidores - o chamado dia do investidor - quando convoca 

bancos, investidores e analistas para lhes dar conhecimento de uma sCrie de 

informaqdes da empresa designadamente do que se vai fazer nos pr6ximos anos. 

Por outro lado, a EDP adoptou todos os mecanismos necessirios e suficientes 

para assegurar a confidencialidade da informaqiio pois como disseram as 

testemunhas restringiu o acesso 9 informaqiio as pessoas que dela necessitavam para 
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o exercicio das suas hnq8es e garantiu que as pessoas com acesso a essa informaqiio 

tivessem conhecimento da natureza privilegiada da informaqiio assim como adoptou 

os mecanismos necesskios a divulgaqiio pdblica imediata da informaqiio no caso de 

quebra de confidencialidade. 

A informaqiio foi divulgada no site do Dihio Econbmico e niio no site da 

CMVM pel0 que niio teve influencia na decisilo dos investidores porque ou nil0 se 

aperceberam da noticia por niio seguirem o site do jornal ou niio lhe deram 

credibilidade por ter sido divulgada nesse site do jornal e niio no site da CMVM. 

Niio se pode dizer que a informaqiio produziu um aurnento substancial do 

nhnero de acq8es e preqo transaccionado pois foram comparados niveis de 

transacqiio do dia 28 de Janeiro de 2008 corn os niveis de transacqiio do dia 29 de 

Janeiro de 2008 que C uma janela temporal manifestamente pequena sem amplitude e 

representatibilidade que nunca pode dar conclus6es minimamente seguras. 

A EDP sabia que no dia 24 de Janeiro de 2008 estavam preenchidos os 

pressupostos de deferimento da divulgaqiio da informaqiio - a divulgaqiio podia ser 

deferida desde que a confidencialidade fosse mantida tal como a CMVM lhe disse. 

No dia 28 de Janeiro de 2008 tis 16 horas e 9 minutos saiu a noticia no site do 

Dihrio Econ6mico e perante tal a EDP tem que reagir - faz a comunicaqiio em 

reacqiio 1 hora e 15 minutos depois da publicaqiio no site do Dikio Econbmico. 

Mais se atendeu ao process0 adrninistrativo de fls. 1 a 716, ao excerto da 

agenda da testemunha Miguel Ribeiro Ferreira de 195 1, aos pedidos de prestaqilo de 

informaqiio de fls. 1952 a 1959 dos autos. 

Quanto aos factos niio provados tal deve-se a ausencia de prova. 

4. ENQUADRAMENTO JU~DICO-PENAL 

A arguida vem acusada da prhtica uma contra-ordenaqiio, prevista e punida 

pelos artigos 248", nOl, al. a), 388", nOl, al. a) e 394", nOl, al. i), todos do CdVM - 
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violaqiio, a titulo doloso, do dever de divulgaqiio imediata de informaqiio privilegiada 
.P 

relativa a emitentes. 

0 artigo 248", nOl, al. a) e n02 do CdVM disp6e que: 

" I -  0 s  emitentes que tenham valores mobilicirios admitidos h negociaqlio em 

mercado regulamentado ou requerido a respectiva admisslio a um mercado 

dessa natureza divulgam imediatamente: 

a) Toda a informaqlio que lhes diga directamente respeito ou aos valores 

mobilidrios por si emitidos, que tenha carcicter preciso, que nlio tenha sido 

tornada p6blica e que, se lhe fosse dada publicidade, seria iddnea para 

influenciar de maneira sensivel o preqo desses valores mobilicirios ou dos 

instrumentos subjacentes ou derivados com estes relacionados; (...) 

2- Para efeitos da presente lei, a informaqlio privilegiada abrange os factos 

ocorridos, existentes ou razoavelmente previsiveis, independentemente do seu 

grau de formalizaqlio, que, por serem susceptiveis de influir nu formaqlio dos 

preqos dos valores mobilicirios ou dos instrumentos financeiros, qualquer 

investidor razodvel poderia normalmente utilizar, se os conhecesse, para 

basear, no todo ou em parte, as suas deciso"es de investimento. ". 

0 artigo 248"-A, nOl do CdVM disp6e que: 

" 0 s  emitentes referidos no nOl do artigo anterior podem decidir d@rir a 

divulgaqlio ptiblica da informaqlio ai referida, desde que, cumulativamente: 

a) A divulgaqlio imediata seja susceptive1 de prejudicar os seus legitimos 

interesses; 

b) 0 diferimento nlio seja susceptive1 de induzir o p6blico em erro; 

c) 0 emitente demonstre que assegura a conJidencialidade da informaqlio. " 

0 artigo 394", nOl ,  al. i) do CdVM dispde que: 

"1 - Constitui contra-ordenaqa"~ muito grave: (...) 

i) A violaqlio do regime da informaqlio privilegiada, except0 no caso em que 

tal facto constitua crime. ". 
0 tip0 contra-ordenacional supra mencionado integra-se no h b i t o  das 

normas de conduta impostas aos emitentes, teleologicamente dirigidas A protecqiio 

dos investidores que 6, por sua vez, um principio estrutural do Direito dos Valores 
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Mobilihrios, encabeqando a actividade de supervisiio da CMVM em particular - cfi. 

artigo 35g0, al. a) do CdVM. 

J 
A protecqiio dos investidores subjaz a todas as normas que compdem o 

Direito dos Valores Mobiliiirios, as quais visam assegurar a existtncia de condiqdes 

de seguranqa como motivadoras da tomada de decisiio de urn investimento, sendo 

que a seguranqa do investimento e a confianqa no mercado, portanto, condiqdes 

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 mobilihrios, a 

protecqiio dos investidores surge associada ao principio da transparencia procurando- 

se assegurar que toda a informaq80 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 informaqiio que se verificaria entre os operadores ou 

emitentes no mercado e os investidores e que C, desta forma, corrigida pel0 

legislador. 

Tudo isto determina a especial exigtncia normativa concedida aos deveres de 

informaqiio uma vez que esta niio constitui um fim em si mesmo mas antes um meio 

dirigido a algo que a transcende na complexidade e importiincia: o mercado. 

E compreensivel a atenqiio que o legislador concedeu no CdVM a protecqiio 

do investidor e que encontramos reflectida no artigo 248" do mesmo diploma legal. 

0 tipo em causa C decomposto nos seus elementos atraves de um raciocinio a 

contrario sensu pois o preceito legal em que esth previsto tem um contefido 

normativo preceptivo e n8o proibitivo. 

0 s  elementos objectivos do tip0 traduzem-se na niio divulgaqiio imediata por 

parte de urn emitente que tenha valores mobiliiirios admitidos a negociaqso de 

informaqiio que lhe diga directamente respeito ou a valores mobilihrios por si 

emitidos que niio tenha sido tornada publica e que seja id6nea a influenciar, de 

maneira sensivel, o preqo dos valores mobili6rios a partir do momento que 1he seja 

dada publicidade (al. a) do nOl do artigo 248". 

Tal informaqiio C caracterizada pela lei - n02 do supra referido preceito legal 

- como informaqiio privilegiada pel0 facto de ser susceptive1 de influir na formaqiio 
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dos preqos dos valores mobiliirios constituindo, por essa raziio, sendo conhecida, 

fonte de utilizaqiio para um investidor mCdio nela basear as suas opq6esIdecis6es de 

investimento. 

A arguida C uma sociedade aberta emitente de acqaes admitidas a negociaqiio 

em mercado regulamentado e niio divulgou (previamente a qualquer outra fonte de 

informaqiio que niio a pr6pria emitente) informaqiio que a ela lhe dizia directamente e 

indubitavelmente respeito, com carhcter precis0 (deliberaqaes sociais com um 

conte6do concreto/definitivo). 

Houve deliberaqaes dos 6rgiios da EDP. 

Na acta da reuniiio do CGS consta que havia a intenqiio de "lanqar as bases 

para eventual IPO da EDP Renovhveis". 

Niio se diz que hii o seu lanqamento imediato mas apenas a preparaqiio da 

operaqiio para um momento em que as condiqaes de mercado sejam favorhveis 9 

mesma. 

Da acta consta que ficou: "devidamente acautelado junto dos bancos (...) o 

facto de o IPO niio chegar a ocorrer, nomeadarnente de tal niio consubstanciar para a 

EDP a assunqiio de quaisquer custos". 

0 CGS deu parecer "ao inicio dos trabalhos de preparaqiio de um eventual 

IPO da EDP Renovhveis" como consta da acta. 

Mas dai prossegue o processo e pareceres subsequentes. 

0 processo de decisiio do emitente, sobretudo quando se trata de projectos de 

dimensiio relevante, desenvolve-se com rupturas e descontinuidades, com avanqos e 

recuos, com um periodo preliminar de estudo, avaliaqiio e preparaqiio do project0 e, 

depois, um periodo de maturidade e implementaqiio do mesmo pel0 que niio C 

razohvel exigir uma comunicaqiio de todas as vicissitudes desse processo de decisiio 

e de todas as fases do mesmo. 

Tal exigCncia seria at6 contraproducente pois implicaria a divulgaqiio para o 

mercado de informaq6es eventualmente inconsistentes como sejam meras 

expectativas, projectos em fase de estudo que poderiam perturbar injustificadamente 

o mercado e determinar variaqaes e oscilaq6es do preqo dos valores mobiliirios sem 

justificaqiio. 
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Houve a reuniiio na CMVM entre esta e a EDP em que a primeira disse 9 

segunda haver informaqiio privilegiada cuja divulgaqiio podia ser deferida. 

A CMVM reconheceu que em 24 de Janeiro de 2008 todos os pressupostos 

do diferimento da informaqiio estavam preenchidos e comunica-o a EDP que confiou 

na informaqiio do supervisor do mercado e niio divulgou a informaqiio prosseguindo 

com o seu trabalho para apresentaqiio no dia do investidor quando obtivesse a 

resposta dos bancos. 

Perante esta "palavra de conforto" que a EDP foi procurar e que obteve, 

confiando nela, prossegue o processo. 

A CMVM aceitou em reuniiio com representantes da EDP que a divulgaqiio 

da informaqiio fosse diferida desde que a confidencialidade fosse mantida. 

Atente-se aos requisitos do artigo 248"-A do CdVM. 

Veja-se a decisb do CAE de 22 de Janeiro de 2008. 

Esta decisgo refere expressamente que: "a execuqiio das deliberaqaes 

constantes deste ponto fica sujeita a condiqiio de obtenqiio de parecer prCvio 

favorhvel do Conselho Geral e de Supervisiio, nos termos previstos nos estatutos da 

EDP". 

Por outro lado, a decisiio do CGS de 24 de Janeiro de 2008 refere que: "o 

CGS salientou, porCm, que a concretizaqiio da operaqiio de mercado, caso e quando o 

CAE pretendesse avanqar para a mesma, carecia de parecer prCvio, com vista a 

ponderar a oportunidade e a conveniencia da operaqiio, com base nos dados 

concretos do project0 e das suas condiqaes de realizaqiio". 

Ambas as decisaes estavam condicionadas, na sua efichcia, A aprovaqiio 

posterior de urn brgiio do emitente. 

0 s  requisitos da possibilidade de diferir a divulgaqiio da informaqiio estiio 

preenchidos e a CMVM reconhece-o. 

Para assegurar a confidencialidade da informaqiio cuja divulgaqiio C deferida 

e obstar A sua utilizaqiio indevida, o emitente deve adoptar, pel0 menos, algurnas 

medidas designadamente deve restringir o acesso a informaqiio 9s pessoas que dela 

necessitem para o exercicio das suas funq6es assim como deve garantir que as 
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pessoas com acesso a essa informaqiio tenham conhecimento da natureza privilegiada J 
da informaqgo, dos deveres e proibiqbes que decorrem desse conhecimento e das 

sanqdes a que podem estar sujeitas pela divulgaqiio ou utilizaqiio abusiva dessa 

informaqiio e deve ainda adoptar os mecanismos necessArios 9 divulgaqiio pfiblica 

irnediata da informaqiio quando haja quebra de confidencialidade. 

A EDP limitou o acesso a informaqiio a urn n h e r o  muito restrito de pessoas, 

sendo certo que os sistemas informhticos destas pessoas tinham limitaqdes de acesso 

- estiio preenchidos os primeiros requisitos - assim como tem um departamento - 

Gabinete de Relaqdes com Investidores - com cornpetencia para tratamento desta 

materia. 

Mas houve divulgaqiio no site do DiArio Econ6mico on line. 

A EDP foi alheia 9 divulgaqiio da noticia pois tendo obtido a palavra de 

conforto da CMVM estava a preparar a apresentaqiio para o dia do investidor. 

Niio se pode dizer que a EDP permitiu que terceiros tivessem conhecimento 

da noticia, pondo em causa a sua confidencialidade. 

Desde ja at6 mesmo no mais perfeito e inexpugnavel sistema de garantia da 

confidencialidade de uma informaqiio, C impossivel dar inicio a preparaqiio do 

process0 de eventual lanqamento de um IPO sem que terceiros tivessem 

conhecimento da mesma. 

Atente-se que a EDP contactou, em 2007, 18 instituiqdes banchias para 

darem os seus pontos de vista e capacidade respectiva para a operaqiio. 

Mas entendo que o artigo 248'-A, nOl, al. c) do CdVM quer niio que a 

informaqiio em causa fique fechada dentro do perimetro da estrutura do emitente, 

impedindo que terceiros tenham conhecimento da mesma. 

Pelo contrhio, pretende-se assegurar que, mesmo quando o emitente tem 

necessidade de partilhar informaqiio com um terceiro, ficam garantidas as respectivas 

condiqdes de confidencialidade dentro dos limites do que C possivel e razoavel. 

E, dentro dos limites do que C possivel e razoavel, a EDP implementou todos 

os mecanismos necesshrios para garantir a confidencialidade da informaqiio 

designadamente informando todas as pessoas com acesso Bquela informaqiio que a 

mesma tinha caricter confidencial e niio podia ser publicamente divulgada. 
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A EDP adoptou os mecanismos necessikios 9 divulgaqiio p~blica imediata da 

informaqiio caso se verificasse quebra de ~o~dencial idade.  

0 facto de ter decorrido urna hora e quinze minutos entre o momento da 

divulgaqiio da noticia no site do Diikio Econ6mico e o momento da divulgaqiio da 

comunicaqiio da CMVM no SDI niio teve nenhuma influencia no preqo do titulo. 

Niio se provou quando C que a EDP tomou conhecimento da noticia do Diiuio 

Econ6mico. 

Mas tomando conhecimento da noticia, a EDP reagiu: preparou o texto, 

procurou e fez intervir as pessoas necesshias e publicou. 

A EDP niio tem qualquer obrigaqiio de estar constantemente on line no site do 

Diirio Econ6mico de forma a reagir, em tempo real, as noticias que ai siio 

publicadas. 

At6 As 16 horas e 9 minutos do dia 28 de Janeiro de 2008, a arguida niio agiu 

como dolo nem com negligencia pois tinha acordado com a CMVM em reuniiio 

realizada entre representantes de ambas as entidades o diferimento da divulgaqiio da 

informaqiio em causa. 

Houve a palavra de conforto da CMVM e a EDP aceitou-a, confiou nela - o 

que niio lhe C censurhvel. 

Entre as 16 horas e 9 minutos do dia 28 de Janeiro de 2008 e as 17 horas e 24 

minutos do mesmo dia, a arguida niio agiu com dolo nem com negligencia - a 

arguida agiu num espaqo temporal razoavel tendo em conta as circunst~cias. 

A EDP niio agiu com dolo nem com negligencia pel0 que tem que ser 

absolvida da prhtica da contra-ordenaqiio de que vinha acusada. 

111 - DECISAO 
Pelo exposto, decido dar provimento ao recurso da arguida recorrente EDP 

- Energias de Portugal, S.A. e, em consequ2ncia, absolvo-a da pritica da 

contra-ordenaqiio, prevista e punida pelos artigos 24g0, nOl, al. a), 388", nOl, 

al. a) e 394", nOl, al. i), todos do CdVM, de que vinha acusada. 
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Sem custas, nos terrnos do artigo 93' do Decreto-Lei n0433/82, de 27.10 (corn 

a alteraqlio dos Decreto-Lei n0356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei 

n0244/95, de 14 de Setembro). 

Notifique. 
* 

Lisboa, 3 1 de Julho de 2012. 

A Juiza de Direito 
(processei e revi) 




