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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 9/2007 

Arguido(s): Vítor Manuel d’Almeida e Silva e Banco Português de Gestão, S.A. (BPG) 

 
Tipo de infracção: 
PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    
ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  
SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  
IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada X 
PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  
DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  
DI   Difusão da Informação     
PQ   Participações Qualificadas     
RCA   Relatório e Contas Anuais     
RCS   Relatório e Contas Semestrais    
RCT   Relatório e Contas Trimestrais    
 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Comum 
Infracções: Exercício de actividades de intermediação financeira sem registo junto da CMVM 
(artigo 397.º, n.º 1 do CdVM) 
Factos ocorridos: Entre Fevereiro de 2002 e Fevereiro de 2006. 

 
Estado do processo: 
Foi requerida a impugnação judicial desta decisão SIM1 
A presente decisão transitou em julgado / tornou-se definitiva. SIM2 
 

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

 

I – Síntese dos Factos 

1. Vítor Almeida e Silva realizou, entre 5 de Fevereiro de 2002 e 2 de Fevereiro de 2006, 
operações que consubstanciam gestão de carteiras por conta de outrem, tendo, a título 
profissional, por força de mandato conferido por clientes, dado ordens e tomado decisões 
de investimento por conta dos mesmos. 

2. Vítor Almeida e Silva nunca se encontrou registado junto da CMVM para o exercício de 
actividades de intermediação financeira.  

3. O exercício, a título profissional, de actividades de intermediação financeira sem registo 
junto da CMVM consubstancia a prática de uma contra-ordenação punível com uma 
coima de €25.000 a €2.500.000, nos termos conjugados dos artigos 290.º, n.º 2, e 397.º, 
n.º 1, do CdVM. 

4. O BPG foi cúmplice da actuação de Vítor Almeida e Silva, porquanto preparou e 
disponibilizou os documentos necessários à outorga de mandatos por parte de clientes 
seus em nome de Vítor Almeida e Silva, recebeu e executou ordens dadas por Vítor 
Almeida e Silva em nome e por conta desses clientes, sabendo que era Vítor Almeida e 
Silva que tomava as decisões de investimento e transmitia as ordens por conta dos 

                                                 
1 Pelo arguido BPG.  
2 Relativamente ao arguido Vítor Manuel d’Almeida e Silva. 
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clientes e que Vítor Almeida e Silva não se encontrava registado junto da CMVM para o 
exercício de actividades de intermediação financeira. 

5. A actuação do BPG consubstancia a prática, a título de cumplicidade, de uma contra-
ordenação, punível com uma coima de €12.500 a €1.250.000, nos termos conjugados 
dos artigos 290.º, n.º 2, e 397.º, n.º 1, do CdVM e 16.º, n.º 3, e 18.º, n.º 3, do Regime 
Geral das Contra-Ordenações. 

 

II – Decisão 

O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar aos arguidos:  

i) Vítor Almeida e Silva: uma coima de €30.000 (trinta mil euros); 

ii) BPG: uma coima de €40.000 (quarenta mil euros). 


