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I - Relatbrio 

Construtora do Tbmega, SGPS, S.A., apresentou, nos termos do disposto no art. 59." do 

R.G.C.O., o presente recurso de impugnaqgo judicial da deliberaqgo da ComissZo do Mercado 

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

25.000,00 pela pratica, em concurso efectivo real heterogeneo, de 3 (trCs) contra-ordenaqdes p. 

e p., respectivamente, pelos artigos 1 14.", n."l, 393.", n." 1, alinea a) e 388.", n."l, alinea a), 

todos do Cod. VM, (violaqiio, a titulo doloso, do dever de aprovaqiio prCvia do prospecto 

em oferta publica - 1 [urna] contra-ordenaqgo), pelos artigos 113.", n."l, 393.", n."3, alinea a) e 

388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. VM (violaqgo, a titulo doloso, do dever de recorrer a 

intermediario financeiro em oferta publica - 1 [uma] contra-ordenaqgo), e pel0 artigo 1 .", 

n."l do Regulamento da CMVM n." 412004, em conjugaqilo com os artigos 400.", alinea a), e 

388.", n."l, alinea c) do Cod. VM (violaqgo, a titulo doloso, do dever de divulgaqiio da 

deliberaggo de aumento de capital - 1 [uma] contra-ordenaqgo). 

* 

Como fundamentos invocou, em sintese, que todas a infracq6es imputadas a Sociedade 

arguida assentam no pressuposto de que, por si, era conhecida a qualidade de sociedade com o 

capital aberto ao investimento publico, facto que n5o corresponde a realidade. 

A Sociedade arguida alega que desde 15 de Setembro de 2004 sempre actuou como se se 

tratasse de uma sociedade ngo aberta o que implicou, consequentemente, considerar como n30 

aplicaveis ao aumento de capital deliberado em 15 de Maio de 2007, as obrigaqdes de que vem 

acusada de infringir, sendo, portanto, infundadas todas as referencias a actuaqgo dolosa por 

parte da Sociedade arguida. 

Por outro lado, invocou que a deliberaqilo de aumento de capital que deu origem ao 

process0 de contra-ordenaqgo nunca adquiriu eficacia plena, nil0 se tendo chegado a 

concretizar, pel0 que ngo implicou quaisquer prejuizos para os investidores ou para o mercado 

de valores mobilihrios, devendo-se, assim, considerar sanadas todas as irregularidades e, nesses 

termos, ser proferida apenas advertencia, nos termos do art. 4 13." do CdVM. 

Nilo se entendendo proferir apenas advertencia, dever-se-a chegar, em alternativa a 

conclus~o de que a Sociedade arguida actuou em err0 nilo censuravel, quanto a sua qualidade 
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de sociedade aberta, tal situaqiio excluindo que as infracqaes tenham sido praticadas com dolo, 

estando a decisiio da CMVM, na parte em que considerou provada a actuagiio dolosa da arguida, 

baseada exclusivamente em presunqdes e suposigdes. 

Caso a representagiio de que a Sociedade arguida niio era uma sociedade aberta ao 

investimento pdblico fosse verdade, os procedimentos por si adoptados aquando da deliberaqiio 

de aumento do seu capital social teriam sido todos licitos. 

Caso se venha a entender que o err0 e censuravel devera ser especialmente atenuada a 

coima a aplicar, sendo certo que a sanqiio aplicada pela entidade recorrida e manifestamente 

desproporcionada, sendo injusta a aplicaqiio de qualquer coima a conduta imputada a sociedade 

arguida. 

Terminou pugnando pel0 arquivamento do process0 com a consequente revogaqiio da 

decis3o da autoridade administrativa ou, caso assim niio se entenda, pela atenuagiio especial da 

coima aplicar. 
* 

A entidade administrativa apresentou alegaqaes, nos termos do art. 4 16.O, n." 1 do Cod. 

VM, sustentando a deliberaqiio recorrida, constantes de fls. 491 a 539 dos autos, cujo teor se da 

por integralmente reproduzido e se resume, muito sinteticarnente, no seguinte, fazendo-se, 

desde jay meng3o de que a invocada questiio da intempestividade da impugnagiio apresentada 

pela arguida foi apreciada com a prolaqiio do despacho de 18 de Junho p. p., cotado a fls. 543 e 

544 dos autos atraves da admiss30, tambem por tempestivo, do recurso de impugnaqiio judicial: 

Houve a priitica/preenchimento, por parte da Sociedade arguida, dos tipos 

contra-ordenacionais em causa, n3o estando impugnados pela sociedade arguida os 

diversos actos que integram os tipos objectivos; 

A Sociedade recorrente era uma sociedade aberta em virtude da sua constituigiio ser 

resultante da cis30 de uma sociedade com o capital aberto ao investimento publico, a saber, 

a Construtora do T h e g a ,  S.A., sendo que a perda dessa qualidade em data posterior niio 

afectou o preenchimento dos pressuposto tipicos das infracqaes. 

A alegada ineficacia da deliberaqiio de aumento de capital por parte da Sociedade Arguida 

niio apresenta qualquer relevo, na medida em que o facto determinante e o langarnento de 

oferta pdblica, efectivada, desde logo, com a publicaq30 da deliberaqiio de aumento de 

capital, a qua1 obriga a aprovagBo de prospecto e ao recurso a intermedikio financeiro, 
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sendo que os resultados da oferta (sucesso ou insucesso) niio afectam a sua existencia 

propriamente dita. 

No que respeita aos elementos subjectivos do tipo, estiio preenchidos os elementos 

intelectuais e volitivos do do10 de cada um dos tipos contra-ordenacionais em causa nos 

autos, tendo a Sociedade arguida praticado as infracqaes a titulo de dolo directo. 

0 alegado desconhecimento da detenqiio da qualidade de sociedade aberta niio releva para 

efeitos de dolo do tipo, s6 eventualmente relevando em sede de culpa. 

A Sociedade arguida niio incorreu em qualquer tipo de erro, nem excludente do dolo 

(aplichvel a condutas axiologicamente neutras - ilicitude formal), nem excludente da culpa 

(aplicavel a condutas axiologicamente relevantes - ilicitude material), subsumivel, 

respectivamente, ao art. 8.", n." 2 do R.G.C.O. e 9.", n." 1 do mesmo diploma legal. 

Houve ponderaqiio de todas as circunsthcias que a lei impde para a determinaqiio da 

medida concreta da sanqBo sendo a coima aplicada adequada e proportional ao grau de 

ilicitude dos factos e da culpa da Sociedade arguida, bem como as exigencias de 

prevenqiio. 

Concluiu pugnando pela manutenqiio da decisao condenatoria e do exacto montante da 

coima a aplicar. 
* 

0 Tribunal 6 o competente (cfr. art. 417." do Cod. VM), o process0 e o proprio. 
*** 

NBo cabe conhecer de quaisquer questaes previas ou incidentais que impeqarn o 

conhecimento do merito da causa. 
* 

Procedeu-se a julgarnento com a observincia do legal formalismo conforme da 

respectiva acta melhor consta. 
* 

I1 - Fundamentaqso 

a) - Resultaram provados, nos termos do disposto no art. 416.", n." 4 do C6d. VM, 

os seguintes factos: 

1. A Sociedade arguida, Construtora do Timega, SGPS, S.A., foi constituida em 4 de 

Dezembro de 2003, em resultado da cisiio da Sociedade Construtora do Timega, S.A.. 
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2. 0 project0 de cisiio foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinhia da Sociedade 

Construtora do Tdmega. S.A. de 30 de Julho de 2003, em que estiveram presentes Jose 

Francisco da Silva Fonseca, na qualidade de "Presidente da Direcqiio", Luis Fernando Nandim 

de Carvalho, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Paula Mascarenhas 

Baptista Coelho, na qualidade de primeira secretaria da Mesa da Assembleia Geral. 

3. A Construtora do Tdmega, S.A. adquiriu a qualidade de sociedade aberta por ter estado 

admitida ao mercado de cotaqaes oficiais entre Novembro de 1987 e Janeiro de 1992, tendo 

depois passado para o mercado sem cotaqaes, at6 15 de Setembro de 2004. 

4. Por missiva datada de 26 de Abril de 2004, subscrita por Jose Francisco da Silva Fonseca e 

Alberto Pedro da Fonseca, na qualidade, respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administraqgo, foi requerida, junto da CMVM, a perda da qualidade de sociedade 

aberta por parte da Sociedade Construtora do Tdmega S.A. 

5 .  Na referida missiva de fls. 8 dos autos, cujo teor se da por integralmente reproduzido, 

consta designadamente: 

" (. . .) Somos a requerer, nos termos epara os efeitos do n. " 2 do Art0 27 do Cddigo de Valores 

Mobiliarios, a PERDA DA QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA da CONSTR UTORA DO 

T ~ M E G A  S.A., aprovada em Assembleia Geral da Empresa realizada no dia 29 de Marqo de 

2004 com os votos favoraveis dos accionistas presentes representando 95,651 % do Capital 

Social. 

0 accionista JOSE FRANCISCO DA SILVA FONSECA (. ..), na qualidade de oferente, 

assumiu a obrigaclio de durante um period0 de 3 (trBs meses) contados a partir da publicaqiio 

do anuncio que ird ser feito nos termos e para os efeitos do disposto do Art0 28 e Art. 29 do 

Cddigo de Valores Mobiliarios, adquirir todas as acq5es detidas pelo accionistas que nlio 

tenham votado favoravelmente na referida Assembleia Geral e que lhe sejam apresentadas 

para o efeito, ao preqo calculado nos termos do Art0 188 do mesmo diploma e que calcula seja 

de 4,00 euros por acqlio, sendo a respectiva conbapartida depositada no BANCO ESP~RITO 

SANTO. (. . .)". 

6 .  A preparaq20 juridica do process0 de submiss20 a aprovaqiio da CMVM da perda de 

qualidade de Sociedade Aberta ao Investzmento Ptiblico, por parte da sociedade Construtora do 

Tdmega, S.A., foi efectuado por Paula Mascarenhas Baptista Coelho, Directora dos Serviqos 
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Juridicos da Sociedade Construtora do Tdmega, S.A., desde o ano de 2000, desempenhando 

idCntico cargo na Sociedade arguida Construtora do Tdmega, S. G. P. S., S. A.. 

7. Em 15 de Setembro de 2004 a sociedade Construtora do Tdmega, S.A. perdeu a qualidade 

de sociedade aberta. 

8. A Sociedade arguida, Construtora do Tdmega, SGPS, S.A. era, em 24 de Maio de 2007, 

uma sociedade aberta ao investimento p~blico, como resultado do process0 de cisgo de uma 

sociedade aberta, a Construtora do Tdmega, S. A.. 

9. Em 15 de Maio de 2007 a Assembleia Geral da Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., 

aprovou por unanimidade um aumento do capital social no montante de € 25.000.000,00 (vinte 

e cinco milhdes de euros), a que correspondiam 5.000.000 (cinco milhdes) de acqdes com o 

valor nominal de € 5,00 (cinco euros), integralmente subscrito por s6cios. 

10. Na Assembleia Geral Extraordiniria de 15 de Maio de 2007 referida em 9. dos factos 

provados, esteve presente JosC Francisco da Silva Fonseca, na qualidade de "Presidente da 

Direcqiio", tendo sido apresentante da proposta de aumento do capital da Sociedade arguida 

Construtora do Tdmega, SGPS, S.A.. 

11. Na Assembleia Geral extraordinkia de 15 de Maio de 2007, referida em 9. dos factos 

provados, estiveram igualmente presentes Luis Fernando Nandim de Carvalho, na qualidade de 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Paula Mascarenhas Baptista Coelho, na qualidade 

de Primeira Secretkia da Mesa da Assembleia Geral. 

12. Em 24 de Maio de 2007, a Sociedade arguida, Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., fez 

publicar no "Jornal de Arnarante" o seguinte anhcio, constante de fls. 102 dos autos, cujo teor 

se dB por integralmente reproduzido e de onde se transcreve o seguinte: "(...)Em Assembleia 

Geral Extraordinaria da Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., realizada em quinze de Maio de 

2007, foi deliberado o aumento do Capital Social da Sociedade, nas seguintes condiqdes: 

Aumento de Capital no montante de 25.000.000 euros, mediante a emissdo de 5.000.000,00 

acqdes com o valor nominal de 5 euros, pelo que o capital social apds o aumento sera de 

65.162.500,OO euros, integralmente subscritos por sdcios devendo ser realizado de imediato a 

quantia de 7.500.000,OO euros, Jicando por realizar o montante de 1 7.500.000,OO euros, no 

prazo mdximo de I ano. 
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(. . .) deverfio os senhores accionistas exercer o seu direito de subscri~fio, no prazo de I5 dias, 

contados da data da publicaqfio deste antincio, atrave's de comunica~fio a sociedade por carta 

registada. (. . . ) ." 
13. A Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A. niio submeteu B aprovaqiio pela 

CMVM o prospecto de oferta publica ate ao inicio desta, i.e., em 25 de Maio de 2007, nern o 

fez posteriormente. 

14. A Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., niio recorreu aos serviqos de um 

intermedihrio financeiro. 

15. A Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A. niio divulgou a deliberaqiio de 

aumento de capital nern atravCs do sistema de dihsiio da CMVM, nern por meio electronico de 

divulgaqiio de informaqiio, seguro e de facil acesso pelos investidores, nern em jornal de grande 

circulaqiio nacional. 

16. A Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., sabendo que havia deliberado, 

em 15 de Maio de 2007, a realizaqiio de um aumento de capital e mais sabendo que era uma 

sociedade aberta ao investimento publico, quis lanqar, em 24 de Maio de 2007, atraves da 

publicaqiio do anhc io  referido em 12. dos factos provados, urna oferta, que sabia ser publica, 

sem previamente submeter a aprovaqiio da CMVM o respectivo prospecto de oferta publica, 

obrigagiio legal a que sabia estar adstrita, o que efectivamente ocorreu. 

17. A Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., sabendo que havia deliberado, 

em 15 de Maio de 2007, a realizaqiio de um aumento de capital e mais sabendo que era uma 

sociedade aberta ao investimento publico, quis lanqar, em 24 de Maio de 2007, atraves da 

publicaqiio do anuncio referido em 12. dos factos provados, uma oferta, que sabia ser publica, 

sem recorrer aos serviqos de um intermedikio financeiro, obrigaqiio legal a que sabia estar 

adstrita, o que efectivamente ocorreu. 

18. A Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., sabendo que havia deliberado, 

em 15 de Maio de 2007, a realizaqilo de um aumento de capital e mais sabendo que era urna 

sociedade aberta ao investimento publico, quis lanqar, em 24 de Maio de 2007, atraves da 

publicaqiio do anhc io  referido em 12. dos factos provados, urna oferta, que sabia ser publica, 

sem divulgar a deliberaqiio de aumento de capital atraves do sistema de difusiio da CMVM, 

nern por meio electronico de informaqilo, seguro e de facil acesso pelos investidores, nern em 



Juizos de Pequena Instincia Criminal de Lisboa 
2" Juizo - 1" Secqiio 

Alameda dos Oceanos, n." 1.08.01 
1090 - 097 Lisboa 

jomal de grande circulaqiio nacional, obrigaqiio legal a que sabia estar adstrita, o que 

efectivamente ocorreu. 

19. A Sociedade arguida Construtora do Tcimega, SGPS, S.A., por intermedio dos seus legais 

representantes, agiu de forma livre, consciente e deliberada, sabendo que todas as suas descritas 

condutas eram proibidas e punidas como infracq6es contra-ordenacionais. 

20. A Sociedade arguida Construtora do Tcimega, SGPS, S.A., niio tem antecedentes 

contra-ordenacionais. 

21. Em 20 de Dezembro de 2007, a Sociedade arguida Construtora do Tcimega, SGPS, S.A., 

revogou a deliberaqiio de aumento de capital ocorrida em 15 de Maio de 2007. 

22. No que respeita ao exercicio de 2007, a Sociedade arguida Construtora do Tcimega, SGPS, 

S.A., apresentou lucro tributavel no montante de € 2.747.6 10,18. 

b) - Resultaram niio provados os seguintes factos: 

1. A Sociedade arguida Construtora do Tcimega, SGPS, S.A. recebeu pessoalmente ordens de 

subscriqiio de acq6es. 
* 

A restante materia 6 conclusiva ou de direito. 
* 

c) - MotivaqZio d a  Decisiio de Facto 

A convicqfio do Tribunal, quanto a materia de facto provada, assentou no exame critico 

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

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

a) - Analise do teor dos documentos de fls. 5 e 6 (impress6es datadas de 21 de Agosto de 

2007 do registo da CMVM - respectivamente, pesquisa de entidades e identificaqiio genkrica 

de emitentes respeitantes a Sociedade arguida registada junto da CMVM - constando o facto 

juridic0 [cisgo da construtora do T h e g a ,  S.A.] que deu origem a constituiqiio da Sociedade 

arguida), de fls. 18 (pagina 8 da certidiio do Registo Comercial de Amarante respeitante a 

Sociedade Construtora do T h e g a ,  S.A., constante dos autos de fls. 9 a 18 onde esti inscrita, 

sob a apresentaqiio n." 12 de 12 de Junho de 2003 o project0 de cisiio, na modalidade de cisiio 

simples, por destaque de patrimbnio, dai constando a firma da sociedade a constituir 

Construtora do Timega, S. G.P.S., S.A., a sede, o object0 social e respectivo capital), de fls. 57 
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a 63 (copia de escritura publica, de 4 de Dezembro de 2003, denominada de "CISAO 
SIMPLES, CONSTITUI~AO DE SOCIEDADE E REDUCAO DE CAPITAL" em que se deu 

por cindida a sociedade Construtora do Tdmega., S.A. e por constituida a sociedade 

Construtora do Tdmega, S. G. P.S., S. A.) para a prova dos factos consignados em 1.. 

b) - Analise do teor do documento de fls. 68 a fls. 70 (copia da Acta n b e r o  25 da 

Assembleia Geral Extraordinaria de 30 de Julho da Construtora do Tdmega, S.A.) para a prova 

do facto consignado em 2.. 

c) - Analise do teor do documento de fls. 8 e 71 (missivas datadas, respectivamente, de 26 

de Abril de 2004 e 2 de Agosto de 2004, remetidas pela Construtora do Tdmega, S.A a 

CMVM, cujo conteudo se relaciona com o requerimento de perda da qualidade de sociedade 

aberta) e do teor de fls. 73 a 78 (informaggo emanada do Departamento de Supervisiio de 

Informaggo Financeira e de Operagaes, dela constando todo o historial da Sociedade requerente 

[Construtora do Tiimega, S.A.] da perda de qualidade de sociedade aberta, designadamente, o 

period0 em que esteve admitida ao mercado de cotagaes oficiais - de Novembro de 1987 a 

Janeiro de 1992 -, tendo depois passado para o mercado sem cotagaes, informagilo finalizada 

com a proposta de declaragiio de perda da qualidade de sociedade aberta) e fls. 72 (deliberaggo 

da CMVM, datada de 15 de Setembro de 2004, relativa a perda da qualidade de sociedade 

aberta), para a prova do facto consignado em 3.. 

d) - Analise do teor do documento de fls. 8 (missiva datada de 26 de Abril de 2004, a que ja 

se aludiu em "c)" da motivagBo, em que constam os nomes dos respectivos subscritores), para a 

prova dos factos consignados em 4. e 5.. 

e) - A prova do facto consignado em 6. fez-se atraves do depoimento da testemunha Paula 

Mascarenhas Baptista Coelho, jurista de formagio, que se identificou, em sede de audiencia 

de julgamento, como Directora dos Servigos Juridicos da Sociedade Construtora do Tdmega, 

S.A., desde o ano de 199912000, desempenhando idgntico cargo na Sociedade arguida 

Construtora do Tdmega, S. G. P.S., S.A., pouco tempo apos a sua constituiggo.. 

Referiu ter preparado todo o process0 administrative, referente a perda de qualidade de 

sociedade aberta relativamente a Sociedade Construtora do Tdmega., S.A., junto da CMVM. 

0 depoimento desta testemunha afigurou-se-nos plenarnente credivel, na medida em revelou 

grande a vontade e profundo conhecimento, nil0 so na explanaggo dos motivos que terio levado 

a Construtora do Tdmega, S.A., nas pessoas dos titulares dos seus orgios sociais, a pretender a 
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perda dessa qualidade, pretensiio essa ja revelada, segundo a testemunha, na altura da propria 

cisiio (o capital da sociedade estava bastante concentrado, sendo que o pouco capital que estava 

disperso, niio se sabia onde se encontrava), como tambCm na explicaqiio das diliggncias por si 

realizadas, no sentido de apresentaqiio do process0 de perda da qualidade de sociedade aberta, 

reveladoras igualmente do conhecimento do regime juridico da respectiva perda (fez, ademais, 

alusiio it simplicidade de tal regime legal referindo que foram cumpridas pela Construtora do 

Tdmega, S.A., "todas as formalidades legais"). 

f) - Analise do teor de fls. 72 (deliberaqiio, por unanimidade, do Conselho Directivo da 

CMVM, datada de 15 de Setembro de 2004, em que foi declarada a perda da qualidade de 

sociedade aberta da Construtora do T h e g a ,  S.A.), para a prova do facto consignado em 7.. 

g) - Anilise do teor dos documentos de fls. 6 (impressiio datada de 21 de Agosto de 2007 - 

identificaqtio gendrica de emitentes respeitantes a Sociedade arguida registada junto da CMVM 

- constando o facto juridico [cisiio da construtora do T h e g a ,  S.A. - SOCIEDADE ABERTA] 

que deu origem constituiqiio da Sociedade arguida), de fls. 24 (ponto 2. do Projecto de cisiio, 

constante, na integra, de fls. 19 a 48 dos autos, em que figura a alusiio it disposiqtio legal - art. 

13, n."l, alinea e) do C6dVM - que justifica, ope legis, a aquisiqiio da qualidade de sociedade 

aberta ao investimento pliblico por parte da Sociedade constituida em virtude de destaque de 

parte do patrimonio [da sociedade cindida]) e de fls. 57 a 63 (c6pia de escritura phblica, de 4 de 

Dezembro de 2003, denominada de c c ~ ~ ~ a ~  SIMPLES, CONSTITUICAO DE SOCIEDADE 

E R E D U C ~ O  DE CAPITAL" em que se deu por cindida a sociedade Construtora do Tdmega., 

S.A. e por constituida a sociedade Construtora do Tdmega, S.G.P.S., S.A.) para a prova do 

factos consignado em 8.. 

h) - Anilise do teor de fls. 93 a 100 (copia da Acta numero 5 da Assembleia Geral 

Extraordinhia de 15 de Maio de 2007 da Construtora do Tkmega, S. G. P.S., S.A.) para prova 

dos factos consignados em 9., 10. e 11.. 

i) - Analise do teor de fls. 10 1 e 102 e 12 1 (respectivamente, anlincio a publicar subscrito 

por JosC Francisco da Silva Fonseca, respeitante it deliberaqiio de aumento de capital de 15 de 

Maio de 2007 e respectivo prazo para o exercicio do direito de subscriq20, c6pia da pagina dos 

classificados [pagina 8 do "Jornal de Amarante"] onde consta o referido anlincio e copia da 

primeira pagina do "Jornal de Arnarante" datado de 24 de Maio de 2007) para a prova do facto 

consignado em 12.. 
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j) - A prova dos factos consignados em 13., 14. e 15. resulta, desde logo, do teor de fls. 112 

(impress20 datada de 17 de Outubro de 2007 proveniente do sistema de difus50 de informaq2o 

da CMVM, respeitante a "emitentes" onde consta n2o existirem comunicaqdes de ofertas 

pfiblicas de distribuiq20 relativamente a Sociedade arguida Construtora do Tcimega, SGPS, 

S.A.), do teor de fls. 102 e 121 (ja aludidos na motivaq2o constante em i.)), onde se constata a 

divulgaqgo atraves de um periodic0 de circulaqiio meramente regional - o "Jomal de 

Amarante" - a deliberaqiio de aumento de capital e respectiva oferta publica, do teor de fls. 

119, missiva datada de 6 de Novembro de 2007, dirigida pela Sociedade arguida, a CMVM, 

onde constam varios esclarecimentos (prestados em resposta ao oficio de fls. 114 e 114 verso 

dos autos), entre os quais, a data da publicaq20 do Anuncio no "Jomal de Amarante", o facto de 

ter sido publicado apenas nesse jomal e niio noutro, nomeadamente de grande circulaq20 

nacional, o facto de n2o haver entradas realizadas, relativamente ao aumento de capital, e a 

inexistencia de recurso a um intermediario financeiro (com o fundamento, indicado pela 

Sociedade arguida, no facto das entradas subscritas n2o terem sido realizadas, mais informando 

que o registo relativo ao aumento de capital ficou "provisorio por duvidas" [fls. 123 e 1241). 

0 teor de todos os documentos supra referidos foi arnpla e pacificamente confirmado pelos 

depoimentos testemunhais de Paula Mascarenhas Baptista Coelho, Carlos Manuel Limas 

Matos e Luis Fernando Nandim de Carvalho, respectivamente, jurista, Directora dos 

Serviqos Juridicos e Secretaria da Sociedade arguida, economista, Assessor da Administraqgo 

da Sociedade arguida, funcionario ha 21 no "Grupo TBmega", e jurista, Docente Universitario, 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade arguida. 

Com efeito, foi por todas essas testemunhas (as quais desempenham, ha varios anos, funqaes na 

Sociedade arguida) pacificamente admitido que n2o foram cumpridos os deveres legais de 

divulgaqso de prospecto, submetido a aprovaq20 da CMVM, em oferta publica de subscriq20, 

de intermediaq20 obrigat6ria e de informaq20. A raz5o de ser para a omissiio de cumprimento 

de todos esses deveres legais, afirmada igualmente de forma uniinime por todas as 

testemunhas,foi o desconhecimento da qualidade de sociedade aberta por parte da Construtora 

do Tdmega, SGPS, S.A. 

1) - Relativarnente A prova dos factos consignados em 16., 17. e IS., factos que, no seu 

conjunto, se consubstanciam na imputaq20 subjectiva, a Sociedade arguida, dos tris tipos 

contra-ordenacionais que est2o em causa nos autos (dolo, reportado a cada um dos tipos 
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contra-ordenacionais, decomposto nos seus elementos intelectuais e volitivos), esta resulta de 

uma conjugaqiio de factores cuja analise "serve", em comum, a prova da maioria dos elementos 

subjectivos de cada um dos tipos contra-ordenacionais. Com efeito, a excepqiio do facto que 

particulariza e diferencia cada um dos ilicitos, facto esse, relativo a cada um dos deveres legais 

incurnpridos pela Sociedade arguida, a saber, a submissiio de prospecto a aprovaqiio da 

CMVM, o recurso obrigatorio a intermediirio financeiro e a divulgaqiio de informaqiio relativa 

ao aumento de capital e respectiva oferta publica, atraves dos meios legalmente previsto, todos 

os outros elementos siio comuns. 

Desde logo, no que concerne ao conhecimento da existencia da deliberaciio de 15 de Maio de 

2007, relativamente ao aumento de capital de € 25.000.000,00, e respectivo convite a 

subscriciio por parte dos accionistas, atravis da publicaqiio do respectivo ankcio em 24 de 

Maio de 2007, tal conhecimento resulta provado a saciedade, na medida em que constituem 

actos da pr6pria Sociedade arguida, conforme resulta de 9. e 12. dos factos provados, para cuja 

motivaqiio expressamente se remete. 

Houve, indiscutivelmente, a realizaqiio de uma Assembleia Geral Extraordiniria de onde 

resultou a deliberaqiio de realizaqgo de um aumento de capital - € 25.000.000,00 - e 

subsequente publicaqiio de anhcio  no "Jornal de Arnarante" divulgando a realizaqgo de tal 

aumento e convidando os accionistas, no prazo de 15 dias, contados da publicaqiio do anuncio, 

a exercer o seu direito de subscriqiio. 

No que concerne ao conhecimento da detenqiio da qualidade de "sociedade com o capital aberto 

ao investimento publico" (cfr. art. 13.O, n.Ol do CbdVM), tal conhecimento resulta, no nosso 

entendimento, igualmente da conjugaqiio de um acervo de factores: desde logo, o facto da 

Sociedade arguida ter "nascido" por via da cis20 de uma outra sociedade - Construtora do 

Tdmega, S.A. - que detinha a qualidade de sociedade aberta (1. e 3. e 8. dos factos provados 

para cuja motivaqgo expressamente se remete), resultando do teor da escritura de constituiqiio 

da pr6pria Sociedade arguida, bem como do pr6prio project0 de cisiio, aprovado em 

Assembleia Geral da Construtora do Tdmega, S.A., respectivamente, a circunsthcia de haver 

destaque de patrimonio (cisiio e subsequente constituiqiio), gerador do nascimento de uma nova 

pessoa colectiva, e a aquisiqiio, ope Zegis (cfr. art. 13.O, n.Ol, alinea e) do CbdVM), de qualidade 

de Sociedade aberta ao investimento publico, i.e., uma vez que a constituiqiio da Sociedade 

Arguida resultou da cis20 de uma sociedade aberta e, ela tambem, uma sociedade aberta. 
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0 conhecimento do facto da Sociedade arguida ter "nascido" como sociedade aberta, afigura- 

se-nos pacifico, niio s6 face ao supra expendido, como tambCm pela raziio de ter sido admitido, 

sem quaisquer reservas, por duas das testernunhas de defesa, a saber, Paula Mascarenhas 

Baptista Coelho, Carlos Manuel Limas Matos, tanto na fase administrativa dos autos, como 

em sede de audiencia de julgamento. 

A este proposito, apenas a testemunha Luis Fernando Nandim de Carvalho, em dissondncia 

com os outros dois depoimentos, referiu que "Nunca houve a consciCncia de que tinha 

adquirido a qualidade de sociedade aberta". Tal depoimento, no segment0 em que foi proferida 

tal afirmaqao, niio foi, porem, merecedor de credibilidade. Em primeiro lugar, porque se trata 

de uma pessoa com formaqiio juridica muito acima da media - Doutorado, Docente 

Universithio no I.S.E.G., especialista em Direito financeiro - profundo conhecedor da vida 

societkia, inclusivamente do "Grupo Timega", na medida em que reune a qualidade de 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral tanto da Construtora do Tdmega, S.A., como da 

Construtora do Tcimega, SGPS, S.A. (2. e 11. dos factos provados), tendo tido necessiirio 

conhecimento do projecto de cisiio da Construtora do Tcimega, S.A., na medida em que esteve 

presente - reitere-se, na qualidade de presidente da mesa da Assembleia Geral - na Assembleia 

Geral Extraordinario da Sociedade Construtora do Tcimega, S.A., de 30 de Julho de 2003 em 

que foi votado e aprovado o respectivo projecto de cisiio (2. dos factos provados), de cujo teor 

teve necesskio conhecimento. 

Por outro lado, 6 igualmente convicqiio do Tribunal que o conhecimento relativo ao facto de ser 

uma sociedade aberta nunca abandonou a Sociedade arguida, i.e., nunca foi perdido, mesmo 

ap6s a perda da qualidade de sociedade aberta por parte da Construtora do Tcimega, S.A.. 

Pese embora a Sociedade Construtora do Tcimega, S.A., tenha perdido a qualidade de sociedade 

aberta (7. dos factos provados) C nossa convicqiio de que a sociedade arguida, atraves dos 

6rgiios que a compGem, nunca deixou de saber que ainda se tratava de uma sociedade aberta, 

mesmo apos a data em que a Construtora do Tdmega, S.A. deixou de ter tal qualidade. 

Esta circunstilncia demonstra-se, mais uma vez, e em primeiro lugar, pela prdpria constituiqiio 

da Sociedade arguida, corn tudo o que lhe deu origem: (I., 2. e 8. dos factos provados): existe 

uma Sociedade que se constituiu ex novo; urn novo ente juridico, sendo que tal facto se estende 

ao conhecimento do "grupo T2megaYy na medida em que ha substancial coincidencia de pessoas 

singulares que compaem os brgiios sociais das Sociedades componentes do grupo (como 
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demonstrado exemplificativamente em 2. e 10. dos factos provados, para cuja motivaqiio 

expressarnente se remete), coincidencia essa confirmada por todas as testemunhas de defesa 

ouvidas. 

A nova Sociedade cuja propria designaqiio juridica se encontra umbilicalmente ligada ao seu 

object0 social (SGPS, Sociedade Gestora de Participaqaes Sociais), em tudo distinto da 

Construtora do Tcimega, S.A., indica, inequivocarnente, a existencia de uma pessoa colectiva 

distintafaut6noma da Sociedade "m2e" que lhe deu origem. 

De forma bastante expressiva, em sede de audiencia de julgamento, a testemunha Carlos 

Manuel Lima Matos, funcioniirio qualificado do "grupo" ha mais de vinte anos, referiu-se a 

necessidade de constituiqiio de uma "holding" para "consolidaqiio de contas", i.e., 

demonstrando um objectivo especifico para a constituiqiio de uma nova sociedade (que a limite, 

poderia trazer, conforme referido em audiCncia de julgamento, beneficios fiscais ao grupo). 

Em segundo lugar, a prbpria perda da qualidade de sociedade aberta ao investimento publico 

por parte da Construtora do Tcimega, S.A., perda essa ocorrida em data (necessariamente 

dina-se) posterior a constituiqiio da Sociedade arguida (1. e 7. dos factos provados). 

Com efeito, foi submetida a apreciaqiio da CMVM a perda da qualidade de sociedade aberta 

por parte da Construtora do Tcimega, S.A., tendo o requerimento sido subscrito por JosC 

Francisco da  Silva Fonseca, reunindo tal pessoa a qualidade de Presidente do 6rgiio executivo 

tanto da Sociedade Construtora do Tcimega, S.A., como da Sociedade arguida Construtora do 

Tcimega, SGPS, S.A., em 26 de Abril de 2004 - data da primeira missiva remetida a CMVM-, 

como ja em 29 de Marqo de 2004 - data da deliberaqiio da Assembleia Geral da Construtora do 

Tcimega, S.A. - (4. e 5. dos factos provados para cuja motivaqiio expressamente se remete). 

0 process0 de perda de qualidade de sociedade aberta por parte da Construtora do Tcimega, 

S.A., foi elaborado por Paula Mascarenhas Baptista Coelho, a data Directora dos Serviqos 

Juridicos de ambas sociedades e primeira Secretkia da Assembleia Geral da Construtora do 

Tcimega, S.A. (2. e 6 .  dos factos provados para cuja motivaqiio expressamente se remete). 

Do proprio teor do requerimento de perda (consignado em 5. dos factos provados) resulta a 

evidCncia de algo pormenorizado, juridicamente bem elaborado, revelador do conhecimento de 

todos os 6nusllegais exighcias para que a manifestaqiio de vontade, por parte de uma 

Sociedade, de perder a qualidade de sociedade aberta ao investimento publico, seja 
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consequente e venha a merecer deliberagiio favoravel, como efectivamente veio a ocorrer (7. 

dos factos provados). 

Conforme ja aludido em "e)" da motivagiio a testemunha Paula Mascarenhas Baptista 

Coelho revelou, no depoimento prestado, designadamente em sede de audi2ncia de julgamento, 

conhecimentos juridicos especificos, mormente no que concerne ao processo administrativo, 

junto da CMVM, de perda da qualidade de sociedade aberta, tendo revelado, ao contririo do 

que possa tentado querer transparecer em auditncia (referiu que a sua irea de especialidade era 

o regime de empreitadas de obras publicas, tentado limitar a sua "habilidade juridica" ao 

object0 social principal do grupo societario - a construgiio), especial proficiencia e 

compettncia no desempenho das suas fungdes de Directora Juridica. 

Diga-se, alias, que todas as testemunhas de defesa cujos depoimentos foram escutados em sede 

de julgamento revelaram especial a vontade no uso de terminologia juridica e econornica - a 

espontaneidade dos depoimentos com esse teor assim o demonstrou a que niio silo alheias as 

suas qualificagdes academicas a que ja se aludiu supra - , resultando igual a vontade no relato 

historic0 das vicissitudes da vida societkia do grupo que levaram as opgdes que forarn sendo 

tomadas (v.g., realizagiio de estudo economico para a constituigiio da SGPS; a existencia de 

pouca dispersiio do capital da S.A., entretanto ja detida a 100% pela SGPS, que levou a 

deliberagiio da perda da qualidade de sociedade aberta). 

Todo o conjunto de factores supra descrito inculcou no Tribunal a convicgiio de que, a data da 

deliberagiio tomada em Assembleia Extraordinaria da Sociedade Arguida - 15 de Maio de 2007 

(9. dos factos provados) - era do pleno conhecimento da Sociedade arguida, nas pessoas dos 

orgiios que a compdem, a detengiio da qualidade de sociedade aberta ao investimento pliblico, 

mais se nos afigurando que o niio aproveitarnento de "uma economia de meios" (nas palavras 

da testemunha Luis Fernando Nandim de Carvalho) para tambem submeter a Sociedade 

arguida ao processo de perda da qualidade de sociedade aberta se deveu, nZo a convicgiio de 

que ja niio a teria, mas, ao inves, a aus2ncia de vontade, a manifestar atraves de uma 

deliberagiio social, da perda dessa qualidade, com o inerente cumprimento de todos os 6nus 

legais que tal processo de perda implica. 

Todo o acima exposto, infirma, descredibilizando, os depoimentos testemunhais na parte em 

que referem o facto de ser convicgiio generalizada dos orgiios sociais da Sociedade arguida, a 
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perda da qualidade de sociedade aberta por mera virtude da perda dessa qualidade por parte da 

Construtora do Timega, S. A. .  

0 conhecimento dessa qualidade nunca perdido desemboca, por sua vez, necessiria e 

logicamente, no conhecimento e tambem vontade de realizaqiio de uma oferta pliblica 

consubstanciada, instantaneamente, na publicaqiio do anhc io  (12. dos factos provados). Com 

efeito, conhecendo a Sociedade arguida tratar-se de urna sociedade aberta ao investimento 

publico, sabia, necessariamente que com a publica~iio do anhc io  relativo ao aumento de 

capital e subsequente convite a respectiva subscriqiio estava a realizar uma oferta publica. 

Dai deriva, necessiria e logicamente tambem, o conhecimento da necessidade de cumprimento 

de urn rol de deveres legais e a respectiva vontade de tal niio ser concretizado. 

Com efeito, resulta evidente de que, a partir do momento em que se esta, de forma inequivoca, 

no pleno conhecimento da necessidade do cumprimento de um determinado numero de deveres 

legais, o seu niio cumprimento manifesta, inelutavelmente, a vontade de niio cumprimento, em 

violaqiio, justamente, desses deveres legais. 

m) - A prova do facto consignado em 19., no que respeita A actuaqiio livre deliberada e 

consciente da Sociedade arguida, resulta de n5o haver conhecimento nos autos da existencia de 

qualquer inimputabilidade pessoal, nem de vicio, mormente coacqiio, que tivesse condicionado 

a actuaqiio pessoal dos que compdem os 6rgiios da Sociedade arguida e, em consequZncia, 

tivesse viciado a pratica dos actos societirios emanados por seu intermedio. 

0 conhecimento de que as condutas, referentes aos tres tipos contra-ordenacionais, eram 

proibidas e punidas por lei resulta do j i  supra expendido no que respeita aos elementos 

intelectuais e volitivos do dolo da pratica das infracqdes em causa. 

Na verdade, do conhecimento da existencia de deveres legais e da respectiva vontade (livre, 

deliberada e consciente) de incumprimento, deriva a culpa da Sociedade, relativamente a qua1 

ngo era, nem poderia ser, indiferente, por via da sua qualidade de sociedade aberta ao 

investimento publico, a valoraqiio contida em cada uma das normas impositivas de tais deveres 

legais e respectivos bens juridicos resultantes da sua esfera de protecqiio. 

n) - Na declaraqiio da pr6pria CMVM, em sede de decisiio administrativa para a prova do 

facto consignado em 20.. 
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o) - Analise do teor de fls. 178 a 183 dos autos (copia da Acta numero 8 da Assembleia 

Geral Extraordinaria de 20 de Dezembro de 2007 da Construtora do Tdmega, S.G.P.S., S.A.) 

para prova dos factos consignados em 21.. 

p) - No teor de fls. 642 a 649 dos autos (declaraqilo de IRC da Sociedade arguida, 

respeitante ao exercicio de 2007) para a prova do facto consignado em 22.. 
* 

No que respeita a factualidade nil0 provada, esta resulta de um raciocinio 

logico-dedutivo. 

Na medida em que resultou provada a revogaqtio, em 20 de Dezembro de 2007, da 

deliberaqilo de aumento de capital, ocorrida em 15 de Maio de 2007, em Assembleia Geral 

Extraordinaria da Sociedade arguida, tendo a mesma ficado sem efeito, resultara como nilo 

provada a recepqilo das ordens de subscriqilo por parte da Construtora do Timega, SGPS, S.A.. 

* 

d) - Qualificaqiio Juridica dos Factos 

Em causa nos presentes autos esta a decisilo administrativa de condenaqilo da Sociedade 

arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A. com fundarnento na pratica de 3 (trss) contra- 

ordenaq8es p. e p., respectivamente, pelos artigos 114.", n."l, 393.", n." 1, alinea a) e 388.", n."l, 

alinea a), todos do Cod. VM, (violaqiio, a titulo doloso, do dever de aprovaqiio previa do 

prospecto em oferta publica - 1 [uma] contra-ordenaqilo), pelos artigos 113.", n."l, 393.", n."3, 

alinea a) e 388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. VM (violaqiio, a titulo doloso, do dever de 

recorrer a intermediirio financeiro em oferta publica - 1 [ m a ]  contra-ordenaqilo), e pel0 

artigo I.", n."l do Regulamento da CMVM n." 412004, em conjugaqilo com os artigos 400.", 

alinea a), e 388.", n."l, alinea c) do Cod. VM (violaqiio, a titulo doloso, do dever de 

divulgaqiio da deliberaqiio de aumento de capital - 1 [uma] contra-ordenaqilo). 

Concretizando, enunciam-se da seguinte forma os tipos de ilicito contra-ordenacional 

em causa: 

A) - 0 previsto nas disposiqdes conjugadas dos arts.1 l4", n."l do CodVM, segundo o 

qual os prospectos de oferta pziblica de distribuiqZo estZo sujeitos a aprovaqiio pela CMVM, 

134.", n." 1 do mesmo diploma legal, segundo o qual a realizaqzo de qualquer oferta pziblica 

relativa a valores mobilibrios deve ser precedida de divulgaqiio de prospecto, e 393.", n." 1, 
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alinea a) do mesmo diploma legal, segundo o qual constitui contra-ordenaqiio muito grave, a 

realizaqio de oferta pziblica sem aprovaqio de prospecto ou sem registo da CMVM. 

B) - 0 previsto nas disposiq6es conjugadas dos arts. 1 13.", n." 1 do CbdVM, segundo o 

qual as ofertas pziblicas relativas a valores mobiliarios em que seja exigivel prospecto devem 

ser realizadas com intervenpio de intermedidrio Jinanceiro; 134.", n." 1 do mesmo diploma 

legal, segundo o qual a realizapio de qualquer oferta pziblica relativa a valores mobilidrios 

deve ser precedida de divulgagio de prospecto e 393.", n." 3, alinea a) do mesmo diploma 

legal, segundo o qual constitui contra-ordenaqiio grave, a realizaqfio de oferta pziblica sem a 

intervenqdo de intermedidrio Jinanceiro, nos casos em que esta seja obrigatdria. 

C) - 0 previsto nas disposiqdes conjugadas dos arts. 2.", n." 1, alinea g) do Regulamento 

da CMVM n."4/2004 (com as alteraqces introduzidas pel0 Regulamento da CMVM n." 1012005, pel0 

Regulamento da CMVM n." 312006 e pel0 Regulamento da CMVM n." 512006), segundo o qual 

devem ser divulgados o aumento e reduqio de capital social relativos a sociedades com o 

capital aberto ao investimento do pziblico;l.", n." 1 do mesmo Regulamento da CMVM, 

segundo o qual os deveres de informaqio consagrados no Cddigo de Valores Mobiliarios ou 

em regulamento da CMVM devem ser cumpridos, ii escolha do emitente, atravks de sistema de 

difusio de informagio da CMYM, meio electrdnico de divulgaqio, seguro e de fdcil acesso 

pelos investidores, disponibilizado pela entidade gestora do mercado onde se encontrem 

admitidos os valores mobilihrios ou boletim do mercado regulamentado ou jornal de grande 

circulaqio national; 7.", n." 1, alinea a) do mesmo Regulamento da CMVM, segundo o qual, a 

divulgapio em cumprimento dos deveres de informagdo previsto no Cddigo de Valores 

Mobilidrios e nos artigos anteriores do presente Regulamento deve ser feita no prazo de 15 

dias a contar da data da respectiva deliberaqco pelos drgios sociais competentes e 400.", 

alinea a) do CbdVM, segundo o qual constitui contra-ordenaqfio menos grave a violaqdo de 

deveres n io  referidos nos artigos anteriores mas previstos neste Cddigo ou noutros diplomas a 

que se refere o no 2 do art. 388. O. 

* 

A todos os tipos contra-ordenacionais supra enunciados, subjaz o interesse pGblico de 

garantir a formaqiio da poupanqa e a sua captag50 para o mercado de valores mobiliirios em 

condiq6es de seguranqa, merecendo, desde logo, consagraqiio constitucional, designadamente, 

no art. 101 ." da C.R.P. o qual prev2 que o sistemaJinanceiro 6 estruturado por lei, de mod0 a 



Juizos de Pequena Instincia Criminal de Lisboa 
2" Juizo - la Secqiio 

Alameda dos Oceanos, n." 1.08.01 
1090 - 097 Lisboa 

garantir a formaqiio, a captaqiio e a seguranqa das poupanqas, bem como a aplicaqiio dos 

meiosfinanceiros necessarios ao desenvolvimento econdmico e social. 

Tais valores constitucionalmente consagrados, integram-se no h b i t o  das normas de 

conduta impostas aos emitentes (reflectidos, igualmente, em cada um dos tipos de ilicito sub 

judice), teleologicamente dirigidas a protecciio dos investidores, que 6 ,  por sua vez, um 

principio estrutural do Direito dos Valores Mobiliirios, encabeqando a actividade de supervisZio 

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

E que a protecqiio dos investidores subjaz a todas as normas que compaem o direito dos 

Valores Mobilikios, as quais visarn assegurar a existzncia de condiqaes de seguranqa como 

motivadoras da tomada de decis3o de um investimento, sendo que "(. . .) a seguranqa do 

investimento e a confianqa no mercado, portanto, condiqaes essenciais ao regular 

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

mercado, as suas poupanqas. "' 
Uma das medidas gerais de protecqZio C, justamente, a informaciio enquanto pressuposto 

da tomada de decisiio esclarecida relativamente a um determinado investimento, informaqZio 

essa que tem de assumir as caracteristicas de completude, veracidade, actualidade, clareza, 

objectividade e licitude (cfr. art. 7.' do C6dVM). 

* 

0 s  trCs tipos contra-ordenacionais em causa nos autos, tem como denominadores 

comuns/pressupostos do seu preenchimento a existCncia de uma sociedade com o capital 

aberto ao investimento do publico e a realizaqiio, por parte dessa sociedade aberta, de uma 

oferta ptiblica. 

E a existCncia concomitante desses dois elementos que faz, subsequentemente, emergir 

a exigzncia do cumprimento dos deveres legais cuja violaqZio esta em causa nos presentes 

autos. 

Ao que concerne a concreta situaqZio da Sociedade arguida in casu, dispae o art. 13.O, 

n.Ol, alinea e) do C6dVM que considera-se sociedade com o capital aberto ao investimento do 

publico, abreviadamente designada neste Cddigo ccsociedade aberta)), a sociedade resultante 

I Cfr. Soja do Nascirnento Rodrigues, in a A Protec~do dos Investidores em Valores Mobiliarios, Alrnedina. Coirnbra, 2001, 
p. 26 
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de cis50 de uma sociedade aberta ou que incorpore, por fuslio, a totalidade ou parte do seu 

patrimdnio. 

Da factualidade provada em 1. e 8., circunstanciada e explicitada na respectiva 

motivaciio, resulta que a Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., era, em 24 de 

Maio de 2007, efectivamente uma sociedade aberta. 

Por outro lado, dispde o art. 109.", n."3, alinea a) do C6dVM que considera-se tambe'm 

publica a oferta dirigida ir generalidade dos accionistas de sociedade aberta, ainda que o 

capital social esteja representado por acq6es nominativas. 

Da factualidade provada em 8., 9. e 12. circunstanciada e explicitada na respectiva 

motivaciio, resulta que a Sociedade arguida Construtora do Tdmega, SGPS, S.A. procedeu, 

efectivamente, a uma oferta publica. 

Verificado o preenchimento dos pressupostos basicos para a apreciaqiio dos tipos 

contra-ordenacionais em causa, cumpre destarte analisar se a conduta da Sociedade arguida se 

subsume a pritica de cada wn deles. 

Na analise de tais tipos, impde-se, pordm, referir que possuem, mais uma vez, um 

denominador comwn, a saber, o facto de serem todos definidos, i.e., decompostos nos seus 

elementos, atraves de urn raciocinio a contrario sensu, wna vez que todos os preceitos legais 

em que estiio previstos tem um conteudo normativo preceptivo e niio proibitivo. 

A) - Violaciio da obrifzatoriedade de aprova~iio previa de prospecto 

Dispde o artigo 134.", n."l, do C6d.VMY que a realizaq5o de qualquer oferta publica 

relativa a valores mobilicirios deve ser precedida de divulga~a"~ de um prospecto. 

Por outro lado, dispde o artigo 114.", n." 1 do C6dVM que os prospectos de oferta 

publica de distribui~iio est5o sujeitos a aprova~io  pela CMVM: 

0 s  elementos objectivos deste tip0 contra-ordenacional traduzem-se na realizaqiio, por 

parte de uma sociedade (aberta conforme supra referido) de wna oferta publica, sem previa 

aprovaqiio de prospecto pela entidade competente, in casu, a CMVM. 

A necessidade da divulgaqiio de prospecto, sujeito a apreciaqiio previa por parte da 

CMVM, ditada pelas normas supra referidas justifica-se independentemente da adesiio que 

haja, por parte dos investidores a oferta realizada, i.e., independentemente do impact0 que tal 

oferta venha a ter no mercado. 
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Justifica-se como um fim em si mesmo, a saber, conforme ja supra referido, prestar aos 

investidores do mercado de valores mobiliirios a maior e melhor informaqgo de forma a que as 

suas opqdes, vindo a ser consequentes, sejam, totalmente e em rigor, opq6es esclarecidas. 

A norma ngo visa prevenir o perigo como evento (perigo concreto). Tal perigo (da 

realizaqiio, a limite, de um investimento prejudicial) podera ate ser remoto ou mesmo 

inexistente. 

0 tipo de ilicito contra-ordenacional que aqui se detecta e de perigo abstracto, na 

medida em que aqui o perigo funciona apenas como fundarnento da puniqiio, renunciando o 

legislador a concebe-lo como resultado da acqiio2. 

Nem como evento tipico de perigo concreto (corno forma de antecipaqiio de protecqiio 

tipica de um bem juridico, corporizado no evento consistente na eminencia do dano desse 

mesmo bem juridico) nem, muito menos, como evento tipico de resultado efectivamente 

danoso. 

No que respeita aos elementos subjectivos eles poderio ser tanto o dolo como a 

negligencia (cfr. 402.", n." 1 do C6d. VM). 

No que respeita a forma de imputaqgo subjectiva dolosa (em causa nos autos em face da 

factualidade provada), inexiste, no quadro da exigencia relativa ao preenchimento dos 

elementos tipicos da contra-ordenaqgo em causa, o equacionar, v .g . ,  da vontade de obtenqiio de 

urn beneficio ilegitimo ou, por outro lado, de causar um qualquer prejuizo. Ngo h i  portanto, 

nesse h b i t o ,  quaisquer elementos especificos, do tip0 doloso, a considerar. 

Da factualidade provada (cfr. 8., 9., 12., e 13.), circunstanciada e explicitada na 

respectiva motiva~io, resulta inequivocamente que a Sociedade arguida, efectuou, enquanto 

sociedade aberta, uma oferta publica (consumada instantaneamente com a publicaqiio do 

anhcio  mencionado em 12. da factualidade provada) sem submeter a aprovaqio da CMVM, 

at6 ao inicio dessa oferta, o prospecto de oferta p6blica. 

Resultou igualmente provado (16. e 19.) que a Sociedade arguida, sabendo deter a 

qualidade de sociedade aberta, quis lanqar uma oferta publica sem submeter a aprovaqgo da 

CMVM o prospecto de oferta publica, sabendo que violava uma legal obrigaqiio que sobre si 

impendia, tendo agido, assim, de forma deliberada, livre de qualquer vicio ou coacqgo com 

consciCncia do caracter ilicito da sua conduta. 
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A Sociedade arguida, por intermedio dos seus colaboradores/legais representantes (cfr. 

art. 401.", n." 2 do Cod. VM ), cometeu, a titulo de dolo directo, a infracqiio em causa, niio se 

vislurnbrando a existCncia de qualquer causa de justificaqiio ou desculpabilizaqiio do ilicito. 

B) - Violaciio do dever intermediaciio obrigatoria 

Dispbe o artigo 134.", n."l, do Cod.VM, que a realizaqiio de qualquer ofirta ptiblica 

relativa a valores mobilicirios deve ser precedida de divulgaqiio de um prospecto. 

Por outro lado, dispbe o artigo 113.", n." 1, alineas a) e b) do CodVM que as ofertas 

ptiblicas relativas a valores mobiliarios em que seja exigivel prospecto devem ser realizadas 

com intervenqrlo de intermedicirio jinanceiro, que presta pelo menos, os serviqos de assistBncia 

e colocaqiio, nus ofirtas ptiblicas de distribuiqiio; assistBncia a partir do antincio preliminar e 

recepqiio das declaraq6es de aceitaqio, nus ofertas ptiblicas de aquisiqrlo. 

0 s  elementos objectivos deste tip0 contra-ordenacional traduzem-se na realizaqiio, por 

parte de uma sociedade (aberta conforme supra referido) de uma oferta pziblica, sem recorrer 

aos serviqos de um intermedihrio financeiro. 

A necessidade de recurso a um intermediiuio financeiro, ditada pelas normas supra 

referidas justifica-se, mais uma vez, independentemente da adesiio que haja, por parte dos 

investidores a oferta realizada, i.e., independentemente do impact0 que tal oferta venha a ter no 

mercado. 

Justifica-se como um fim em si mesmo, a saber, o de garantir aos investidores de que a 

colocaqFio de oferta publica estara realizada nas melhores e mais fiaveis condiqaes, porque 

ademais, realizada por agentes, sujeitos a inumeras normas de conduta e cuja actividade esta, 

por dever legal, orientada no sentido da protecqiio dos legitimos interesses dos clientes e da 

eficiCncia do mercado, sob a egide dos ditames da boa fk e de acordo com elevados padrbes de 

exigencia, lealdade e transparencia (cfr. art. 304." do CodVM). 

A s e m e l h q a  do tip0 contra-ordenacional supra analisado, tambem este se trata de um 

ilicito contra-ordenacional de perigo abstracto, sendo aqui aplicaveis as mesmas consideraqbes 

ja expendidas. 

No que respeita aos elementos subjectivos eles poderiio ser tanto o dolo como a 

negligencia (cfr. 402.", n." I do C6d. VM), sendo igualmente estendidas ao tip0 

Neste sentido, cfr. RUI PEREIRA, 0 Dolo de Perigo, L.!X Lisboa, 1995, pp. 24 e 25. 

2 1 
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contra-ordenacional em causa o que ja foi expendido no que respeita i ausencia de quaisquer 

elemento especificos do tip0 subjectivo de ilicito, na forma dolosa (em causa nos autos). 

Da factualidade provada (cfr. 8., 9., 12., e 14.), circunstanciada e explicitada na 

respectiva motiva~iio, resulta inequivocarnente que a Sociedade arguida, efectuou, enquanto 

sociedade aberta, uma oferta publica (consumada instantaneamente com a publicaqiio do 

anuncio mencionado em 12. da factualidade provada) sem recurso a um intermedikio 

financeiro. 

Resultou igualmente provado (17. e 19.) que a Sociedade arguida, sabendo deter a 

qualidade de sociedade aberta, quis lanqar uma oferta publica sem recorrer aos serviqos de um 

intermedikio financeiro, sabendo que violava uma legal obrigaqiio que sobre si impendia, 

tendo agido, assim, de forma deliberada, livre de qualquer vicio ou coac@o com consciencia do 

caracter ilicito da sua conduta. 

A Sociedade arguida, por intermedio dos seus colaboradores/legais representantes (cfr. 

art. 401.", n." 2 do C6d. VM ), cometeu, a titulo de dolo directo, a infracqiio em causa, niio se 

vislumbrando a existencia de qualquer causa de justificaqiio ou desculpabilizaqiio do ilicito. 

C) - Violaciio de deveres de informacilo 

Dispde o art. 2.", n."l, alinea g) do Regulamento da CMVM n."4/2004 (corn as alteraq6es 

introduzidas pelo Regulamento da CMVM n." 10/2005, pelo Regulamento da CMVM n." 3/2006 e pelo 

Regulamento da CMVM n." 5/2006), que devem ser divulgados o aumento e reduqio de capital 

social relativos a sociedades com o capital aberto ao investimento do publico. 

Por outro lado, dispde o art. 1 .", n."1 do mesmo Regulamento da CMVM que os deveres 

de informaqclo consagrados no Cddigo de Valores Mobilidrios ou em regulamento da CMVM 

devem ser cumpridos, a escolha do emitente, atravks de sistema de difusio de informap70 da 

CMVM, meio electrdnico de divulgapio, seguro e de facil acesso pelos investidores, 

disponibilizado pela entidade gestora do mercado onde se encontrem admitidos os valores 

mobilidrios ou boletim do mercado regulamentado ou jornal de grande circulaqclo national. 

Dispde tambem o art. 7.", n.' 1, alinea a) do mesmo Regulamento da CMVM que, a 

divulgapio em cumprimento dos deveres de informaqio previsto no Cddigo de Valores 

Mobilidrios e nos artigos anteriores do presente Regulamento deve ser feita no prazo de 15 

dias a contar da data da respectiva deliberaqio pelos drgios sociais competentes. 



Juizos de Pequena Instincia Criminal de Lisboa 
2" Juizo - la Secqiio 

Alameda dos Oceanos, n." 1.08.01 
1090 - 097 Lisboa 

Por fim, dispde o art. 400.", alinea a) do CodVM, que constitui contra-ordenaqclo 

menos grave a violaqclo de deveres na"o referidos nos artigos anteriores mas previstos neste 

Cddigo ou noutros diplomas a que se refere o no 2 do art. 388. O. 

0 s  elementos objectivos deste tipo contra-ordenacional traduzem-se na realizaqiio, por 

parte de uma sociedade (aberta conforme supra referido) de uma ofertapublica, sem divulgar a 

deliberaqiio de aumento de capital atravks do sistema de difusiio da CMVM, ou por meio 

electronic0 de divulgaqgo de informaqiio, seguro e de facil acesso pelos investidores, ou em 

jornal de grande circulaqgo nacional. 

A necessidade de divulgaqiio do aumento de capital atravks de um dos canais supra 

referidos justifica-se pela necessidade de divulgaqiio no mercado, da forma mais arnpla 

possivel, de toda a informaqgo que seja relevante. 

Com efeito, "( ...) a decisa"~ de investimento esclarecida apenas pode ser garantida 

atrave's da disserninaqtio, no prdprio mercado, de toda a informaqrlo relevante.(. . .)."3. 

A semelhanqa do tipo contra-ordenacional supra analisado, tambkm este se trata de um 

ilicito contra-ordenacional de perigo abstracto, sendo aqui aplicaveis as mesmas consideraqdes 

ja expendidas. 

No que respeita aos elementos subjectivos eles podergo ser tanto o dolo como a 

negligencia (cfr. 402.", n." 1 do C6d. VM), sendo igualmente estendidas ao tipo 

contra-ordenacional em causa o que ja foi expendido no que respeita a ausencia de quaisquer 

elemento especificos do tip0 subjectivo de ilicito, na forma dolosa (em causa nos autos). 

Da factualidade provada (cfr. 8., 9., 12., e 15.), circunstanciada e explicitada na 

respectiva motiva~go, resulta inequivocamente que a Sociedade arguida, efectuou, enquanto 

sociedade aberta, uma oferta publica (consumada instantanearnente com a publicaqgo do 

anhcio  mencionado em 12. da factualidade provada) sem divulgar a deliberaqiio de aurnento 

de capital atravks do sistema de difusiio da CMVM, nem por meio electrdnico de informaqiio, 

seguro e de facil acesso pelos investidores, nem em jornal de grande circulaqiio nacional. 

Resultou igualmente provado (18. e 19.) que a Sociedade arguida, sabendo deter a 

qualidade de sociedade aberta, quis lanqar uma oferta publica sem divulgar a deliberaqgo de 

Cfr. Cilia Reis, in Violacdo de Deveres de Informapio, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliririos, n. "4,  Lisboa, 1999, 
p. 269. 
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aumento de capital atraves do sistema de difusgo da CMVM, nem por meio electronico de 

informaqzo, seguro e de facil acesso pelos investidores, nem em jornal de grande circulaqzo 

nacional, legal obrigaqiio que sobre si impendia, tendo agido, assim, de forma deliberada, livre 

de qualquer vicio ou coacqzo com consciCncia do caracter ilicito da sua conduta. 

* * * 

Em face do exposto, a Sociedade arguida praticou, em concurso efectivo real 

heterogeneo, 3 (trCs) contra-ordenaqdes p. e p., respectivamente, pelos artigos 1 14.", n."l , 3 93 .", 

n." 1, alinea a) e 388.", n."l, alinea a), todos do Cod. VM, (violaqiio, a titulo doloso, do dever 

de aprovaqiio prCvia do prospecto em oferta publica - 1 [uma] contra-ordenaqiio), pelos 

artigos 113.", n."l, 393.", n."3, alinea a) e 388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. VM (violaqiio, a 

titulo doloso, do dever de recorrer a intermediario financeiro em oferta publica - 1 [uma] 

contra-ordenaqiio), e pel0 artigo 1 .", n."l do Regulamento da CMVM n." 412004, em conjugaqio 

com os artigos 400.", alinea a), e 388.", n."l, alinea c) do Cod. VM (violaqiio, a titulo doloso, 

do dever de divulgaqiio da deliberaqiio de aumento de capital - 1 [uma] contra-ordenaqzo). 

e) - Da medida concreta da coima 

Nos termos conjugados do disposto nos arts. 405.", n." 1 do Cod. VM e 18.", n." 1, do 

R.G.C.O., a determinaqiio da medida de cada uma das coimas far-se-6 em h q i i o  da ilicitude 

concreta do facto, da culpa, da situaqzo econ6mica, dos beneficios obtidos e das exigsncias de 

prevenqiio. 

No h b i t o  da definiqiio, tanto da ilicitude concreta do facto como da culpa, atender-se-a 

igualmente aos critkrios consignados nas alineas a) a d) do n." 2 do art. 405." do Cod.VM. 

Cada uma das contra-ordenaqdes em apreqo tem as seguintes molduras punitivas 

abstractamente consideradas: 

- entre € 25.000,OO e € 2.500.000,OO no que concerne a contra-ordenaqilo prevista e 

punivel pelos artigos 114.", n." 1, 393.", n." 1, alinea a) e 388.", n." 1, alinea a), todos do Cod. 

VM (contra-ordenaqilo classificada como muito grave); 

- entre € 12.500,OO e € 1.250.000,00, no que concerne a contra-ordenaqio prevista e 

punivel pelos artigos 113.", n." 1, 393.", n." 3, alinea a) e 388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. 

VM (contra-ordenaqzo classificada como grave); 
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- entre € 2.500,00 e € 250.000,00, no que concerne a contra-ordenaqgo prevista e 

punivel pelos artigos 1 .", n." 1 e 7.", n." 1, ambos do Regulamento da CMVM n." 4/2004, em 

conjugaqiio com os artigos 400.", alinea a), e 388.", n." 1, alinea c) do Cod. VM 

(contra-ordenaqso classificada como menos grave). 

As molduras contra-ordenacionais abstractas, supra referidas, sofreram alteraqaes no que 

concerne a cada urn dos seus limites maximos, que se alargaram, respectivarnente, para € 

5.000.000,00, € 2.500.000,OO e € 500.000,OO. 

Tais alteraqaes foram introduzidas pel0 art. 7." da Lei n." 28/2009, de 18 de Junho, data 

esta posterior a pratica dos factos, a prolaqso da decisgo da CMVM e a apresentaqiio do proprio 

requerimento de impugnaqiio judicial da decisiio da entidade administrativa. 

Sendo certo que as alteraq8es legislativas operadas niio resultam mais favoraveis (cfr. art. 

3.", n." 2 do R.G.C.O., a contrario sensu), sera aplicada a lei vigente a data da pratica dos 

factos. 

Por cada uma das contra-ordenaqaes, a Sociedade arguida foi condenada, em sede de 

decisiio administrativa, pelo minimo legal: 

a) € 25.000,OO no que respeita a contra-ordenaqiio prevista e punivel pelos artigos 1 13.", 

n."l, 393.", n." 3, alinea a) e 388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. VM; 

b) € 12.500,00 no que respeita a contra-ordenaqiio prevista e punivel pelos artigos 1 13.", 

n." 1, 393.", n." 3, alinea a) e 388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. VM; 

c) € 2.500,00 no que respeita a contra-ordenaq30 a contra-ordenaqiio prevista e punivel 

pelos artigos I.", n." 1 e 7.", n." 1, ambos do Regulamento da CMVM n." 4/2004, em 

conjugaqiio com os artigos 400.", alinea a), e 388.", n." 1, alinea c) do Cod. VM. 

Nos termos do disposto no artigo 19." do R.G.C.O., a Sociedade arguida foi condenada 

pela CMVM na coima h i c a  de € 25.000,OO. 

A gravidade de cada uma das contra-ordenaq8es - ilicitude do facto - e mediana na 

medida em que niio resultaram provados factos com a virtualidade de a reduzir ou, ao inves, de 

a agravar, tratando-se de uma situaqiio delituosa que se prolongou num period0 de tempo 

relativamente curto (cfr. 9., 12. e 21. dos factos provados). 

No que respeita a intensidade da culpa, as condutas correspondentes aos tres tipos 

contra-ordenacionais, em causa nos autos, forarn praticadas a titulo doloso (dolo na sua 
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modalidade de dolo direct0 [art. 14.O, n.' 1 do Codigo de Penal, aplicavel ex vi do art. 32." do 

R.G.C.O.] - cfr. 16., 17. e 18. dos factos provados). 

No que concerne as consequCncias da infracqiio, importa referir que, em virtude da 

revogaqiio da deliberaqiio de aumento de capital de 15 de Maio de 2007 (cfr. 21. dos factos 

provados), em 20 de Dezembro de 2007, a situaq2o foi corrigida, podendo-se concluir pela 

ausencia de quaisquer danos na esfera juridica dos investidores cuja protecqiio 6 visada por 

cada um dos ilicitos em causa nos autos. 

Relativamente a situaqiio economica da recorrente o ultimo dado de que se dispae e o 

relatori0 do exercicio de 2007 da Construtora do T h e g a ,  SGPS, S.A.. que da conta de urn 

lucro tributavel de € 2.747.610,18 (22. dos factos provados). 

No que respeita ao beneficio econ6mic0, tendo em conta a natureza dos ilicitos 

contra-ordenacionais em causa nos autos - ilicitos de perigo abstract0 em que a ilicitude C 

definida sob o prisma do desvalor da acqiio e niio sob o prisma do desvalor do resultado - niio 

ha verdadeirarnente um beneficio economico a considerar, sendo certo que tambem n2o foi 

produzida qualquer prova nesse sentido. 

Dir-se-a apenas niio poder ser inocuo, na perspectiva da Sociedade arguida, o 

cumprimento ou incumprimento dos deveres legais que forarn por si infringidos (existem 

inevitaveis onus/custos associados ao seu cumprimento), sendo certo que, como ja referido, tais 

beneficios, afigurando-se-nos indubitavelmente plausiveis, porque niio constituem elementos 

especificos do tipo, niio foram sequer object0 de prova directa. 

Importara considerar, igualmente em favor da Sociedade arguida, o facto de niio ter 

antecedentes contra-ordenacionais (cfr. 20. dos factos provados). 

Em face de todo o exposto, o Tribunal entende que as exigencias de prevenqiio 

relativamente a pratica de hturos ilicitos siio reduzidas niio podendo, porem, deixar de 

considerar que se impae a aplicaqiio de uma coima pela pratica de cada uma das 

contra-ordenaqaes. 

Efectivamente, face a todos os considerandos supra expendidos, n3o se podera concluir 

pela existencia de urn nivel reduzido quer da gravidade das infracqaes quer da culpa (cfr. art. 

5 1 ." do R.G.C.O., a contrario sensu). 

Por outro lado, muito embora face ao disposto no art. 416.", n." 8 do Cod. VM, o Tribunal 

n2o esteja vinculado ao principio da proibiqiio da reformatio in pejus, o minimo legal da 
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medida da coima aplicada a cada uma das contra-ordenaqdes, i.e., € 25.000,00, €, no que 

respeita a contra-ordenaqiio muito grave, € 12.500,00 no que respeita a contra-ordenaqtio grave 

e € 2.500,00, no que respeita a contra-ordenaqtio menos grave, e proporcional e suficiente para 

acautelar as finalidades punitivas e preventivas das normas. 

Operando o cumulo juridico, nos termos do art. 19." do R.G.C.O., e aplicando os 

criterios nele constantes, temos como limite minimo e miximo da coima dnica a aplicar € 

25.000,OO e € 40.000,OO. 

Tendo em atenqiio todo o exposto no que respeita a gravidade das infracqdes cometidas 

(mediana) a qualidade da culpa (dolosa), bem como o numero de contra-ordenaqaes praticadas 

pela Sociedade arguida (3 (tres) contra-ordenaqaes) justifica-se que, face a moldura supra 

considerada, se condene a Construtora do Tdmega, SGPS, S.A., igualmente a semelhanqa do 

que j i  foi deliberado pela entidade administrativa, na coima linica de € 25.000,OO. 

111 - Decisiio 

Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso e, em consequhcia, decido: 

1 - Confirmar a decisilo de condenaqilo da CMVM relativamente a Sociedade 

arguida Construtora do Tcimega, SGPS, S.A., pela pratica em concurso efectivo real 

heterogkneo, de tr2s (3) contra-ordenaqdes p. e p., respectivamente, 

- pelos artigos 114.", n." 1, 393.", n." 1, alinea a) e 388.", n." 1, alinea a), todos do Cod. 

C6d. VM (violaqiio, a titulo doloso, do dever de aprovaqiio prCvia do prospecto em oferta 

publica), condenando a Sociedade Construtora do Tcimega, SGPS, S.A., na coima de € 

25.000,OO; 

- pelos artigos 1 13.", n." 1, 393.", n." 3, alinea a) e 388.", n." 1, alinea b), todos do Cod. 

VM (violaqtio, a titulo doloso, do dever de recorrer a intermedihio financeiro em oferta 

pdblica), condenando a Sociedade Construtora do Tcimega, SGPS, S.A., na coima de € 

12.500,OO; 

- pelos artigos 1 .", n." 1 e 7.", n." 1, alinea a), ambos do Regulamento da CMVM n." 

412004 (corn as alteraqBes introduzidas pelo Regulamento da CMVM n." 1012005, pelo Regulamento da CMVM 

n." 312006 e pelo Regulamento da CMVM n." 512006), em conjugaqtio com os artigos 400.", alinea a), e 

388.", n." 1, alinea c) do C6d. VM (violaqtio, a titulo doloso, do dever de divulgaqiio da 
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deliberaqilo de aumento de capital), condenando a Sociedade Construtora do Tdmega, SGPS, 

S.A., na coima de € 2.500,OO; 

- nos termos do disposto no art. 19.' do R.G.C.O., condenar a Sociedade Construtora 

do Trimega, SGPS, S.A., no pagamento da coima unica de €25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros). 

2 - Condenar a Sociedade Construtora do Trimega, SGPS, S.A., em custas no 

montante de 5 UC's. 
* 

Notifique corn copia o Ministerio Publico, a CMVM, a Sociedade arguida e o seu I. 

Mandatirio. 
* 

(processei e revi) 

Lisboa, 30 de Novembro de 201 0. 


