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Í N D I C E 



1. COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  
 

COMISSÃO  DIRECTIVA  

PRESIDENTE Amadeu José Ferreira 
  

 Designado pelo Conselho Directivo da CMVM  
(n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junho) 

 

VOGAIS José António da Silveira Godinho 

Designado pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal  
(n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junho) 

  

 Ana Beatriz Freitas 

Nomeada através do despacho do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças n.º 
16489/2009, de 26 de Junho, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 222/99, de 22 de Junho. 

 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

PRESIDENTE Álvaro Pinto Coelho de Aguiar 
  

Nomeado através do despacho do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças       
n.º 13203/2009, de 28 de Maio, ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei              
n.º 222/99, de 22 de Junho 

 

VOGAIS Sérgio Alexandre dos Reis Gonçalves do Cabo 

Nomeado através do despacho do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças        
n.º 13203/2009, de 28 de Maio, ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei             
n.º 222/99, de 22 de Junho 

 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Cravo, Fortes, Antão             
& Associados – representada por Domingos José da Silva Cravo 

Nomeado através do despacho do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças       
n.º 13203/2009, de 28 de Maio, ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei              
n.º 222/99, de 22 de Junho 

 

 

2. ACTIVIDADE EM 2010 
 
No ano de 2010, a actividade do Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) centrou-se na sua 
gestão corrente e no accionamento originado pelo Banco Privado Português, S.A.. 
 

2.1. Entidades participantes 
 
Em 31 de Dezembro de 2010, participavam no SII 76 entidades, tendo-se verificado, em 2010,       
a adesão de seis novas entidades (quatro sociedades de consultoria para investimento,            
uma instituição de crédito e uma sociedade gestora de patrimónios) e o cancelamento de uma 
instituição de crédito (por fusão noutra entidade do Grupo).  
 
No final do ano, as entidades participantes no SII e as respectivas datas de adesão eram as         
seguintes: 
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2.2. Capacidade de reembolso 
 
O valor dos activos elegíveis protegidos pelo SII, em 31 de Dezembro de 2010, rondava os €144,6 
mil milhões (€115,1 mil milhões, em 2009), repartidos por 76 entidades. 
 
No ensaio bienal sobre a adequação de fundos do SII em caso de accionamento apurou-se, com 
referência a 31 de Dezembro de 2007, que num só accionamento, em resultado da aplicação do 
limite máximo da indemnização por investidor (€25.000), a responsabilidade do SII corresponderia, 
em média, a 17,6% do valor das carteiras de activos elegíveis dos investidores. 
 
Admitindo a mesma proporção em 31 de Dezembro de 2010, o valor total dos activos efectivamente 
garantidos nesta data pelo SII, considerando o limite máximo das indemnizações por investidor,  
seria de €25,4 mil milhões (€20,3 mil milhões, em 2009), correspondente a um valor médio dos    
activos garantidos, em cada entidade participante, de €334,9 milhões. 
 
Em caso de accionamento, o valor agregado das contribuições máximas anuais das entidades     
participantes ascendia a €270,1 milhões (€236,1 milhões em 2009). No entanto, tendo em conta que 
o artigo 9.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2000, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
da CMVM n.º 2/2010, limita a contribuição de cada entidade participante a 2,5% dos respectivos   
fundos próprios de base, o valor agregado das referidas contribuições reduz-se para €258,8         
milhões. 
 
 

Entidade Participante Adesão Entidade Participante

(continuação)

Banco ActivoBank, S.A. 31-01-2000 Banco Português de Gestão, S.A.

Banco Invest, S.A. 31-01-2000 Intervalores - Sociedade Corretora, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. 31-01-2000 Finibanco, S.A.

Banco Comercial Português, S.A. 31-01-2000 F&C Portugal - Gestão de Patrimónios, S.A.

Banco de Investimento Global, S.A. 31-01-2000 Sartorial - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.

Banco Efisa, S.A. 31-01-2000 Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 31-01-2000 Banco Espírito Santo dos Açores, S.A.

Banco Espírito Santo, S.A. 31-01-2000 Luso Partners - Sociedade Corretora, S.A.

Banco Finantia, S.A. 31-01-2000 Invest Quest - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

Banco Itaú Europa, S.A. 31-01-2000 Banco BPI, S.A.

Banco Popular Portugal, S.A. 31-01-2000 Golden Broker - Sociedade Corretora, S.A.

Banco Português de Investimento, S.A. 31-01-2000 Full Trust - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

Banco Português de Negócios, S.A. 31-01-2000 New globe Gestão de Activos - SGFIM, S.A.

Banco Privado Português, S.A. (a) 31-01-2000 Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, S.A.

Banco Santander Totta, S.A. 31-01-2000 Montepio Gestão de Activos - SGFIM, S.A.

Banif - Banco de Investimento, S.A. 31-01-2000 Blue Activos Financeiros - Soc. Gestora de Patrimónios, S.A.

BMF - Sociedade de Gestão de Patrimónios, S.A. 31-01-2000 Finivalor - SGFIM, S.A.

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 31-01-2000 BPN Gestão de Activos - SGFIM, S.A.

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl 31-01-2000 Santander Asset Management - SGFIM, S.A.

Caixa Económica Montepio Geral 31-01-2000 Crédito Agrícola Gest - SGFIM, S.A.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 31-01-2000 Pedro Arroja - Gestão de FIM, S.A.

Carnegie Investimentos-Gestão de Patrimónios,S.A. (a) 31-01-2000 Altavisa - Gestão de Patrimónios, S.A.

Intermoney Portugal - Sociedade Financeira Corretagem, SA 31-01-2000 BPI Gestão de Activos - SGFIM, S.A.

Deutsche Bank (Portugal), S.A. 31-01-2000 Fortune - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

ESAF - Espirito Santo Gestão de Patrimónios, S.A. 31-01-2000 Banque Privée Espírito Santo - Sucursal em Portugal

Finanser - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. (a) 31-01-2000 Hyposw iss Private Bank Genève - Sucursal em Portugal

Fincor - Sociedade Corretora, S.A. 31-01-2000 Optimize Investment Partners - SGFIM, S.A.

IBCO - Gestão de Patrimónios, S.A. 31-01-2000 MNF Gestão de Activos - SGFIM, S.A.

Atrium Investimentos - Sociedade Financeira Corretagem, S.A. 31-01-2000 Absolut Midas, Lda.

Lisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. 31-01-2000 Orey Finantial - Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Quadro 1
Entidades participantes em 31.12.2010



Se se considerar o valor do capital próprio do SII, a capacidade máxima anual de reembolso sem 
recurso a empréstimos, era de €264,9 milhões (€242,1 milhões, em 2009), o que corresponde a uma 
capacidade teórica de reembolso de 79,1% (84,9%, em 2009) do valor médio dos activos garantidos 
pelo SII em cada entidade participante.  
 

 

Estima-se que o pagamento das indemnizações no âmbito do accionamento originado pelo          
BPP possa consumir cerca de 1/3 da capacidade máxima anual de reembolso sem recurso a        
empréstimos. 
 
2.3. Penhores constituídos 
 
O montante dos valores mobiliários dados em penhor pelas entidades participantes ascendia, em 31 
de Dezembro de 2010, a cerca de €78,3 milhões (€71,1 milhões, em 2009), avaliados de acordo 
com o disposto no n.º 7 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2000. Todos os penhores    
encontravam-se acima do ponto médio (100%) da banda de flutuação estabelecida (92,5%-107,5%) 
neste Regulamento. 
 
2.4. Demonstrações financeiras 
 
No exercício de 2010, o SII registou um resultado líquido positivo de €96.857 (€905.621, em 2009), 
gerado integralmente pela actividade corrente. 
 
No Balanço, destacam-se, no Activo, as disponibilidades que totalizavam €6.419.779 (€5.801.516, 
em 2009). As rubricas do Passivo representam valores a pagar em 2011, relativos a custos gerados, 
na sua quase totalidade, em 2010. 
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Valor

N.º de entidades participantes 76

Valor total dos activos elegíveis protegidos pelo SII 1 € 144.594.880.528

Valor total dos activos garantidos pelo SII (após limite por investidor) € 25.448.698.973

Rácio 'Activos garantidos após limite por investidor / Activos elegíveis' 2 17,6%

Valor médio dos activos garantidos em cada entidade participante € 334.851.302

Contribuições máximas anuais das entidades participantes em caso de accionamento 3 € 270.110.062

Contribuições das entidades participantes tendo em conta o limite de 2,5% dos FPB 4 € 258.814.974

Capital próprio do SII € 6.067.999

Capacidade máxima anual de reembolso sem recurso a empréstimos € 264.882.973

Capacidade média de reembolso em caso de accionamento 79,1%

1

2

3

4 Valor das contribuições máximas anuais das entidades part icipantes, considerando o limite de 2,5%dos fundos próprios de base de cada

entidade part icipante, de acordo com o disposto o art igo 9.º do Regulamento da CM VM n.º 2/2000, com as alterações introduzidas pelo

Regulamento da CM VM  n.º 2/2010.

Quadro 2

Estimativa sobre capacidade de reembolso em caso de accionamento, em 31.12.2010

Descrição

De acordo com o últ imo reporte completo de informação semestral: 30.06.2010.

Valor correspondente a 2‰ do valor médio dos 2 últ imos reportes completos de informação semestral (31.12.2009 e 30.06.2010), de acordo

com o disposto no art igo 10.º do Regulamento da CM VM  nº 2/2000.

Rácio apurado no ensaio sobre a adequação de fundos em caso de accionamento realizado em 2008, com referência a 31.12.2007.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Receitas próprias 
 

2.5.1. Financiamento corrente 
 
Nos termos do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junho, são receitas do 
SII, entre outras, as entregas dos participantes destinadas a assegurar as despesas de funciona-
mento. 
 
Atendendo à expectativa de accionamento, pela primeira vez desde a criação do SII, a Comissão 
Directiva deliberou não isentar as entidades participantes no final do ano de 2009 do pagamento 
do montante destinado a fazer face às despesas de funcionamento em 2010. Este montante    
ascendeu a €172.500. 
 
O montante entregue, pelas novas entidades participantes, que aderiram ao SII durante o ano de 
2010, totalizou €8.333. 
 
Durante o ano de 2010, foi ainda recebida a quantia de €208, paga por uma entidade participante 
que aderiu ao SII em 2009. 
 
Tendo em conta as despesas relacionadas com o accionamento ocorrido em 2010, a Comissão 
Directiva deliberou não isentar as entidades participantes no final do ano de 2010 do pagamento 
do montante destinado a fazer face às despesas de funcionamento em 2011. 
 
2.5.2. Coimas aplicadas no âmbito de processos de contra-ordenação 
 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 406.º do Código dos Valores Mobiliários, o produto 
das coimas e do benefício económico apreendido nos processos de contra-ordenação reverte 
para o SII. 
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Quantidade

Descrição Código ISIN

OT Jun/2014 PTOTE1OE0019 2.099.140.000 € 20.765.533

OT Jun/2020 PTOTECOE0029 1.500.500.000 € 13.461.886

OT Out/2015 PTOTE3OE0017 1.100.420.000 € 10.116.601

OT Set/2013 PTOTEGOE0009 969.815.273 € 9.771.665

OT Abr/2021 PTOTEYOE0007 805.688.300 € 6.546.379

OT Jun/2012 PTOTEKOE0003 633.554.980 € 6.416.328

OT Jun/2019 PTOTEMOE0027 579.695.612 € 5.296.447

OT Out/2016 PTOTE6OE0006 226.000.000 € 2.065.459

Consolidado PTCON2OE0007 234.187.608 € 1.288.032

OT Out/2014 PTOTEOOE0017 98.712.388 € 937.669

OT Jun/2011 (b) PTOTEJOE0006 86.500.000 € 871.095

Consolidado PTCON4OE0005 51.873.984 € 283.232

Consolidado PTCON3OE0006 46.390.200 € 200.406

Consolidado PTCON1OE0008 17.611.057 € 108.484

OT Abr/2011 (b) PTOTE4OE0040 10.000.000 € 99.974

OT Jun/2018 PTOTENOE0018 5.367.200 € 47.473

OT Out/2023 PTOTEAOE0021 2.500.000 € 21.287

Total 8.467.956.602 € 78.297.948

(b) Valores mobiliários com prazo de vencimento inferior a 18 meses, em processo de substituição.

(a) Valores mobiliários avaliados de acordo com disposto no n.º 7 do art igo 8.º do Regulamento da CM VM n.º

2/2000. Considerando o últ imo preço de fecho de 2009 para cada valor mobiliário, o montante total seria de

€77.687.186

Valor mobiliário

Quadro 3

Valores mobiliários dados em penhor, em 31.12.2010

Valor 

(a)



O n.º 5 do artigo 225.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 
estabelece que reverte também para o SII o valor das coimas aplicadas às empresas de          
investimento e às sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário (enquanto entidades      
habilitadas a prestar o serviço de gestão de carteiras por conta de outrem) que sejam               
participantes no SII. 
 
O valor das coimas aplicadas em processos de contra-ordenação durante o ano de 2010          
ascendeu a €4.995.000 (€6.727.500, em 2009), dos quais foram recebidos €225.000 (€536.250, 
em 2009).  
 
Em relação aos processos de contra-ordenação instaurados em anos anteriores, foram ainda 
recebidos €384.000 (€107.000, em 2009). 
 
2.5.3. Remuneração de aplicações financeiras 
 
O montante médio anual das aplicações financeiras dos excedentes de tesouraria, em Depósitos 
a Prazo, foi de €4.281.945 (€4.888.929, em 2009). Estas aplicações geraram um rendimento de 
€128.210 (€186.927 em 2009), o que equivale a uma taxa média bruta de remuneração anual de 
cerca de 2,99%. 
 
Adicionalmente, o rendimento gerado por saldos em contas de Depósitos à Ordem totalizou 
€3.813 (€408, em 2009). 
 

2.6. Accionamentos e indemnizações pagas 
 
O SII foi accionado em 16 de Abril de 2010, por efeito da divulgação pública da decisão de            
revogação da autorização para o exercício da actividade do BPP, deliberada em 15 de Abril de 2010 
pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. 
 
De acordo com a informação prestada pelo BPP, estima-se que o montante total das indemnizações 
possa ascender a cerca de €93 milhões, valor que se situa abaixo da capacidade máxima do SII, 
com base nas contribuições das entidades participantes. 
 
No entanto, até ao final do ano de 2010 não tinha sido efectuado qualquer pagamento de indemniza-
ções, devido às providências cautelares interpostas contra o accionamento do SII e contra a         
prestação de apoio financeiro pelo Fundo de Garantia de Depósitos ao SII. 
 
2.7. Alteração do regime jurídico 
 
Em virtude das modificações introduzidas no regime jurídico e no Regulamento do SII, pelo           
Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de Julho, e pela Portaria n.º 1426-A/2009, de 18 de Dezembro,     
respectivamente, procedeu-se aos correspondentes ajustamentos no Regulamento da CMVM n.º 
2/2000, relativo ao SII. 
  
A principal alteração introduzida respeita à fixação de um limite máximo ao montante da contribuição 
que cada entidade participante está obrigada a efectuar em caso de accionamento do SII, fixado em 
2,5% dos respectivos fundos próprios de base. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Directiva agradece a todas as entidades que colaboraram com o SII, nomeadamente, a 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Banco de Portugal. 
 

 
 
Lisboa, 18 de Março de 2011  

 
A Comissão Directiva 
 

 

 

Amadeu José Ferreira - Presidente 

 

 

José António da Silveira Godinho - Vogal 

 

 

Ana Beatriz Freitas - Vogal 
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Balanço Individual 

Em 31 de Dezembro de 2010 

A Directora Adjunta do Dep. Adm. Fin.                         A Comissão Directiva  

Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves                  Amadeu José Ferreira - Presidente                                                                  

              José António da Silveira Godinho - Vogal 

                                                                                                Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 



Contas 2010 
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Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas 

Período findo em 31 de Dezembro de 2010 

A Directora Adjunta do Dep. Adm. Fin.                         A Comissão Directiva  

Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves                  Amadeu José Ferreira - Presidente                                                                  

              José António da Silveira Godinho - Vogal 

                                                                                                Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 



Contas 2010 
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Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa 

Período findo em 31 de Dezembro de 2010 

A Directora Adjunta do Dep. Adm. Fin.                         A Comissão Directiva  

Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves                  Amadeu José Ferreira - Presidente                                                                  

              José António da Silveira Godinho - Vogal 

                                                                                                Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 



Contas 2010 
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Demonstração Individual das Alterações no Capital Próprio 

No Período de Janeiro a Dezembro de 2009 

A Directora Adjunta do Dep. Adm. Fin.                         A Comissão Directiva  

Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves                  Amadeu José Ferreira - Presidente                                                                  

              José António da Silveira Godinho - Vogal 

                                                                                                Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 



Contas 2010 
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A Directora Adjunta do Dep. Adm. Fin.                         A Comissão Directiva  

Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves                  Amadeu José Ferreira - Presidente                                                                  

              José António da Silveira Godinho - Vogal 

                                                                                                Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 

Demonstração Individual das Alterações no Capital Próprio 

No Período de Janeiro a Dezembro de 2010 



Contas 2010 
 

 

ANEXO  

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Sistema de Indemnização aos Investidores, designado abreviadamente por Sistema ou SII, é 
uma pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e financeira. Foi 
criado pelo Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junho, o qual foi alterado pelos Decretos-Lei nºs 
252/2003, de 17 de Outubro e 162/2009, de 20 de Julho.  
 
O seu funcionamento rege-se pelo Regulamento aprovado pela Portaria n.º 1266/2001, de 6 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 1426-A/2009, de 18 de Dezembro, 
bem como pelo Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)             
nº 2/2000, alterado pelo Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM) nº 2/2010. 
 
A sua actividade consiste em garantir, nas condições e de acordo com os limites estabelecidos 
nos Decretos-Lei acima referidos e respectivas normas regulamentares, a cobertura dos        
créditos de que seja sujeito passivo uma entidade participante em consequência da incapacida-
de financeira desta para, de acordo com as condições legais e contratuais aplicáveis, reembol-
sar ou restituir aos investidores os fundos que lhes sejam devidos ou que lhes pertençam e que 
se encontrem especialmente afectos a operações de investimento, ou que sejam detidos,      
administrados ou geridos por sua conta no âmbito de operações de investimento. 
 
O Sistema funciona junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que assegura os 
seus serviços técnicos e administrativos. Por este motivo a sua sede situa-se na Avenida da 
Liberdade, n.º 252, 1056-801 Lisboa. O Sistema encontra-se inscrito no Registo Nacional de 
Pessoas Colectivas sob o n.º 504901400 e com o código de actividade n.º 75130. 

 
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
2.1 As contas do Sistema relativas ao exercício de 2010 são apresentadas de acordo com o 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e enviadas para aprovação do Ministro de 
Estado e das Finanças com o Relatório Anual e o parecer da Comissão de Fiscalização. 

 
2.2. As Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) foram adoptadas pela primeira    
       vez no exercício de 2010 com as seguintes consequências: 
 

 a) Não houve qualquer impacto decorrente da transição dos Princípios Contabilísticos 
 Geralmente Aceites (PCGA) para as NCRF na posição financeira, no desempenho  
 financeiro e nos fluxos de caixa relatados. 

 

 b) Reconciliação do capital segundo os PCGA anteriores com o capital próprio segundo 
 as NCRF, entre a data de transição para as NCRF e o final do último período  
 apresentado nas mais recentes demonstrações financeiras anuais, elaboradas  
 segundo os PCGA anteriores: 

 
 

 
 
                
      
    

PCGA / NCRF PCGA

31.12.2009 01.01.2009

Resultados Transitados 5.065.521,65 4.311.198,08

Resultado Líquido do Exercício 2008 754.323,57

Resultado Líquido do Exercício 2009 905.620,68

Total do Capital Próprio 5.971.142,33 5.065.521,65

RUBRICAS
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Contas 2010 
 

ANEXO  
 

Conforme se pode verificar pelo quadro anterior o Capital Próprio não sofreu qualquer       
impacto provocado pela transição das PCGA para as NCRF. 

 
c) De igual forma também não houve qualquer diferença entre o resultado apurado segundo 

os PGCA anteriores e o resultado segundo as NCRF, relativamente ao último período 
das mais recentes demonstrações financeiras anuais. 

 

d) As primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCRF não são as primeiras 
demonstrações financeiras apresentadas. 

     

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

A apresentação das demonstrações financeiras exige que a Comissão Directiva do Sistema 
faça julgamentos e estimativas que afectam os montantes do Balanço, da Demonstração de 
Resultados e das divulgações necessárias para uma melhor compreensão da posição financei-
ra do Sistema. Tais estimativas são baseadas na melhor informação disponível à data da     
apresentação de contas e, em certos casos, na avaliação que delas fazem especialistas nas  
matérias em questão. 

 
3.1 Bases de mensuração 

 
As bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras foram as  
seguintes: 

 

a) O custo histórico na generalidade das rubricas do Balanço e da Demonstração de  
Resultados; 

 

b) O custo menos perdas por imparidade nas contas a receber. 
 

3.2 Outras políticas contabilísticas 
 

a) Regime de acréscimo – As receitas e as despesas são registadas de acordo com o regi-
me de acréscimo, segundo o qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, 
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. 

 

b) Imparidade – À data de cada Balanço é efectuada uma reavaliação de imparidade.       
Assim, sempre que seja identificada uma situação indicativa de que o valor pelo qual 
está registado um activo possa não ser recuperado é reconhecida uma perda por impari-
dade. 

 
Durante o exercício de 2010 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros 
materiais relativos a períodos anteriores. 

 
 3.3 Estimativas 

 
Apesar de as estimativas serem baseadas na melhor informação disponível à data da apresen-
tação de contas e, em certos casos, na avaliação que delas fazem especialistas nas matérias 
em questão, na data da concretização das operações os resultados podem vir a ser diferentes 
das estimativas, afectando os valores do Balanço e/ou da Demonstração de Resultados no  
próximo período contabilístico. São os casos que a seguir se apresentam: 
 

a) Receitas provenientes de coimas – De acordo com o estipulado no art.º 17º do D.L. nº 
222/99, de 22 de Junho, conforme explicitado nos pontos 9 e 14; 

 

b) Trabalhos Especializados – Estudos, pareceres, projectos e consultadoria – Foi registada 
como acréscimo de custos a estimativa dos honorários a cobrar pelos advogados        
externos que acompanham os processos judiciais relativos ao accionamento do Sistema. 
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3.4 Pressupostos relativos ao futuro 
 
Relativamente aos casos apresentados no ponto anterior pressupõe-se que possam ter o seu 
desfecho no decorrer do ano de 2011. 
 
3.5 Principais fontes de incerteza 
 
As principais fontes de incerteza das estimativas prendem-se com o facto de ambas as situa-
ções relatadas no ponto 3.3 estarem relacionadas quer com o desenvolvimento de processos 
já em tribunal, quer com a possibilidade de recurso para tribunal, estando por isso dependentes 
das decisões que daí advenham. 

 
4. FLUXOS DE CAIXA 
 

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores      
depositados à ordem e a prazo, imediatamente disponíveis, conforme detalhado no quadro        
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

As prestações de serviços são constituídas pelas contribuições das entidades participantes do 
Sistema para o seu funcionamento, conforme previsto nos artºs 17º e 18º do D.L. nº 222/99, de 
22 de Junho e no artº 17º do seu Regulamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ano de 2009 as entidades participantes do Sistema tinham sido dispensadas de pagar a 
contribuição para o seu funcionamento, sendo esta devida apenas pelas entidades que a ele 
aderissem pela primeira vez. No ano de 2010 não se repetiu essa dispensa, pelo que os        
valores  apresentados  representam as contribuições da totalidade dos participantes.   
 

6. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 

Os fornecimentos e serviços externos têm a seguinte composição: 
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CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
2010 2009

Depósitos à Ordem 731.779,02 463.515,59

Depósitos a Prazo 5.688.000,00 5.338.000,00

6.419.779,02 5.801.515,59

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
2010 2009

Contribuições para funcionamento 181.041,67 2.500,00

181.041,67 2.500,00

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
2010 2009

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 494.625,41 45.226,13

Outros serviços especializados 61.331,68

Outros fornecimentos 58,20

556.015,29 45.226,13
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7. GASTOS COM O PESSOAL 
 

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais do Sistema de Indemnização aos 
Investidores foram fixadas pelo Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, através  
dos Despachos nºs A-2166/99-SETF, de 6 de Dezembro de 1999 e 55/2000-SETF, de 14 de  
Janeiro de 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 
 

Vide ponto 11.1.1 – Imparidade de activos correntes 
 

9. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 
 

As coimas aplicadas pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliá-
rios, nos termos previstos no artº 17º do D.L. nº 222/99, de 22 de Junho, constituem receitas 
próprias do Sistema, mesmo que haja impugnação judicial ou recurso judicial do processo de 
aplicação da coima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As receitas e as despesas são, por regra, registadas de acordo com o princípio do acréscimo, 
conforme descrito na alínea a) do ponto 3.2. Excepção a esta regra é o caso das receitas      
provenientes de coimas sobre as quais existem dúvidas quanto ao seu desfecho, uma vez que 
isso eventualmente resultaria no reconhecimento de rendimentos que poderiam nunca vir a ser 
realizados. Assim, se for provável que os benefícios económicos a elas associados fluam para 
o Sistema, a sua estimativa é divulgada como activo contingente no Anexo, conforme descrito 
na alínea a) do ponto 3.3 e no ponto 14. 
 
Foram tratados contabilisticamente como réditos os juros de depósitos, conforme descrito no 
ponto 11.1.2 - Rédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS COM O PESSOAL
2010 2009

Remunerações do Conselho Directivo 20.949,48 23.217,61

Remunerações da Comissão de Fiscalização 10.474,80 10.615,59

Encargos sobre remunerações 6.609,61 6.413,47

38.033,89 40.246,67

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
2010 2009

Coimas - Código Val. Mobiliários 409.000,00 843.250,00

Juros obtidos de depósitos 132.023,55 186.926,82

Outros rendimentos e ganhos 14.049,72 5.421,58

555.073,27 1.035.598,40
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10. OUTROS GASTOS E PERDAS 

 
Vide ponto 11.1.2 - Rédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ACTIVO CORRENTE 
 

11.1 Contas a receber 
 

É a seguinte a decomposição das contas a receber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os Devedores diversos reflectem valores de coimas cobradas em Tribunal em processo de 
transferência para o Sistema.  
 
 
11.1.1 Imparidade de activos correntes 
 

A impossibilidade de levantamento do saldo de uma conta de Depósitos à Ordem no 
Banco Privado Português, devido à sua falência, bem como o posterior conhecimento de 
o SII não ser elegível para efeitos de accionamento do Sistema de Garantia de Depósi-
tos foram a causa do reconhecimento de uma imparidade no valor de € 2.223,64. 
 
Assim, nas Demonstrações Financeiras reconhecem-se as seguintes imparidades: 
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OUTROS GASTOS E PERDAS
2010 2009

Impostos - IRC Retido 27.680,51 37.330,72

Taxas 13.751,80 8.326,76

Outros gastos e perdas 1.552,84 1.347,44

42.985,15 47.004,92

CONTAS A RECEBER
2010 2009

Devedores diversos 1.496,39 201.496,39

Estado e outros entes públicos - Seg Social 4.495,72 4.495,72

Devedores por juros a receber 36.079,90 47.603,67

42.072,01 253.595,78

CONTAS A RECEBER - DEV. DIVERSOS B 2.223,64 0,00

   Imparidades de dívidas a receber - Perdas DR 2.223,64 0,00

IMPARIDADES B/DR 2010 2009
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11.1.2 Rédito 
 

Foram tratados contabilisticamente como réditos os rendimentos provenientes de  
aplicações financeiras de curto prazo e respectivas retenções na fonte de IRC, com os 
seguintes impactos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 Depósitos Bancários 
 

Vide ponto 4. 
 
12. CAPITAL PRÓPRIO 

 
De acordo com o nº3 do artº 17º do Regulamento do SII, identificado na Nota Introdutória,     
transitam sempre para o ano seguinte os saldos de gerência de cada exercício, pelo que os 
resultados transitados registados nas Demonstrações Financeiras reflectem a acumulação dos 
resultados apurados em exercícios anteriores, desde o ano da constituição do Sistema até ao 
ano de 2009. 
 

13. PASSIVO 
 
Para além da conta de Fornecedores, divulgada na face do Balanço, relevam ainda no  
Passivo as seguintes contas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O saldo apresentado na conta “Outras operações com órgãos directivos” respeita a valores de 
acertos de contas, a devolver pela Segurança Social aos beneficiários através do Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAS A RECEBER - DEV. JUROS RECEBER B 36.079,90 47.603,67

JUROS DIVIDENDOS E OUT. REND. SIMILARES DR

     Juros de Depósitos 45.961,67 59.504,61

OUTROS GASTOS E PERDAS DR

     Retenção de IRC -9.881,77 -11.900,94

RÉDITO 2010 2009B/DR

OUTRAS CONTAS A PAGAR
2010 2009

Pessoal - Outras oper. com org. directivos 1.586,04 1.586,04

Estado e outros entes públicos 1.449,40 1.449,39

Credores por acréscimos de gastos 312.777,76 42.874,95

Diferimentos - Rendimentos a reconhecer 0,00 37.500,00

315.813,20 83.410,38
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Na conta de “Credores por acréscimos de gastos” relevam os seguintes acréscimos de gastos 
registados em 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ACTIVOS CONTINGENTES 
 
Receitas provenientes de coimas - Conforme já referido no ponto 9, reverte a favor do SII o 
produto das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal e pela CMVM nas condições legalmente 
previstas. 
 
Não se encontra porém reflectido no Balanço e na Demonstração de Resultados o produto das 
coimas relativas a processos de contra-ordenação sobre os quais já coube ou poderá vir a    
caber recurso para os Tribunais competentes. De acordo com a estimativa baseada na melhor 
informação disponível, tal como descrito no ponto 3.3, prevê-se que esse produto poderá atingir 
o valor de € 7.905.500,00. 
 

 15. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 
 
As Demonstrações Financeiras do exercício findo foram aprovadas pela Comissão Directiva do 
SII em 18 de Março de 2011. Adicionalmente proceder-se-á de acordo com o estipulado no 
art.º 22º do D.L. nº 222/99 de 22 de Junho: 
 

“Até 31 de Março de cada ano, o Sistema apresenta ao Ministro das Finanças, para aprovação, 
o relatório e as contas reportados a 31 de Dezembro do ano anterior, acompanhados do  
parecer da comissão de fiscalização da CMVM” 
 
Depois de obtida a aprovação do relatório e contas do ano de 2010, serão estes documentos 
divulgados no portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em http://www.cmvm.pt/. 
 

16. GARANTIAS CONSTITUÍDAS A FAVOR DO SISTEMA 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 222/99 de 22 de Junho e do artigo 8.º do 
Regulamento da CMVM n.º 2/2000, as entidades participantes têm de constituir a favor do     
Sistema penhor de valores mobiliários integrados em sistema centralizado, como garantia da 
obrigação irrevogável de entrega ao Sistema, em caso de accionamento deste, dos montantes 
necessários para pagamento das indemnizações que forem devidas aos investidores. 
 
À data de 31 de Dezembro de 2010 o total destes penhores, avaliados de acordo com o estipu-
lado nos n.

os
 6 e 7 do artigo 8.º do Regulamento acima referido, situava-se em €78.297.947,56. 

A valorização dos mesmos penhores, feita com base no último preço de fecho do ano 2010 
para cada valor mobiliário, totalizava €77.687.186,00. 
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OUTRAS CONTAS A PAGAR B 275.272,22 8.326,76

ACRÉSCIMOS OUTROS GASTOS DR 275.272,22 8.326,76

    Trabalhos de Especializados - Consultoria 275.272,22

     Taxas 8.326,76

ACRÉSCIMOS B/DR 2010 2009

A Directora Adjunta do Dep. Adm. Fin.                         A Comissão Directiva  

Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves                  Amadeu José Ferreira - Presidente                                                                  

              José António da Silveira Godinho - Vogal 

                                                                                                Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 





PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2010 
 
1. Nos termos da lei e do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos emitir parecer sobre o          

Relatório e Contas relativos ao exercício de dois mil e dez que nos foi apresentado pela           
Comissão Directiva do Sistema de Indemnização aos Investidores. 

 
2. No âmbito das nossas funções: 

a) Acompanhámos o desenvolvimento da actividade do SII através da informação e dos           
esclarecimentos recebidos da Comissão Directiva, da leitura das actas das suas reuniões, da 
análise dos mapas das contas mensais bem como mediante reuniões com os responsáveis 
por algumas das principais áreas funcionais. Em particular, durante o ano de 2010, a            
Comissão de Fiscalização solicitou regularmente informações e esclarecimentos à Comissão 
Directiva sobre os cenários de accionamento do SII, em especial no caso do BPP, os quais 
lhe foram prontamente prestados. Foi também analisada a informação documental, contabilís-
tica e de gestão, disponibilizada pelos Serviços, os quais, sempre que solicitados, nos deram 
todo o apoio conveniente ao desempenho das nossas funções; 

b) Analisámos também a informação documental, contabilística e de gestão, disponibilizada    
pelos serviços e verificámos a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos 
que lhe servem de suporte; 

c) Verificámos a situação financeira e económica do SII, bem como a existência e relevação    
contabilística dos activos e passivos pertencentes ou assumidos pela Entidade, em particular 
quanto à adequação das políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados, que se 
encontram suficientemente expressos no Anexo às contas; 

d) Tomámos conhecimento e concordamos com o Relatório Anual sobre a actividade               
desenvolvida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas membro desta Comissão de 
Fiscalização e que deve ser considerado como parte integrante deste Relatório e Parecer. 

 
3. Como corolário da actividade que desenvolvemos e, em especial, da apreciação dos documentos 

de prestação de contas, constatámos que: 
a) O Relatório da Comissão Directiva sobre a actividade desenvolvida no ano de dois mil e dez, 

nomeadamente quanto à sua conformidade com as contas do exercício, tendo considerado 
que o documento evidencia de forma clara o desempenho da Entidade; 

b) O SII foi accionado em Abril de 2010 por efeito de uma deliberação do Conselho de              
Administração do Banco de Portugal. Tal como consta do ponto 2.6 do Relatório da Comissão 
Directiva, o montante total estimado das indemnizações poderá ascender a cerca de 93       
milhões de euros; 

c) Não tomámos conhecimento de quaisquer irregularidades. 
 
4. Ponderado o que antecede e a observância legal emitimos o seguinte 
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PARECER 

 
É entendimento desta Comissão de Fiscalização que o Relatório e Contas do exercício de dois mil e 
dez, apresentado pela Comissão Directiva está elaborado em termos que merecem o nosso parecer 
favorável. 

 
 

Lisboa, 23 de Março de 2011 

 
A Comissão de Fiscalização: 

 

Presidente: 
 

Álvaro Pinto Coelho de Aguiar 
 

Vogal: 
 

Sérgio Alexandre dos Reis Gonçalves do Cabo  
 

Vogal ROC: 
 

Cravo Fortes, Antão & Associado, S.R.O.C.  
Representada por Domingos José da Silva Cravo, ROC N.º638 
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Telefone: 21 317 70 00 
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