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1. Comissão Diretiva e Comissão de Fiscalização  

 

COMISSÃO DIRETIVA 

PRESIDENTE Rui Correia Pinto  

 Designado por deliberação do Conselho de Administração da CMVM, de 02 de julho de 2019 (n.º 1 e 
n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de junho) 

 

VOGAIS Luís Augusto Máximo dos Santos (a) 

  Designado por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 8 de setembro 
de 2017 (n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de junho) 

 

 Ana Beatriz Freitas 

Nomeada pelo Ministro das Finanças (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  

 

VOGAIS Sérgio Alexandre dos Reis Gonçalves do Cabo 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas “CFA - Cravo, Fortes, Antão 
& Associados, SROC” – representada por Avelino Azevedo Antão. 

Nomeados pelo Ministro das Finanças (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de junho) 

 

 

 

 

 

(a) Por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 8 de setembro de 2017 (n.º 3 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de junho) foi designado como substituto Luís Laginha de Sousa. 
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2. Atividade em 2019 
 
No ano de 2019, a atividade do Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) centrou-se nas suas 

atividades de gestão corrente, no acompanhamento dos processos relacionados com a adesão de 

novas entidades e dos processos judiciais em curso no âmbito do acionamento originado pelo Banco 

Privado Português, S.A. (em liquidação) e, ainda, nos procedimentos relacionados com o 

acionamento motivado pela AMP Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A.. 

 

2.1. Entidades participantes 

 

Em 31 de dezembro de 2019, participavam no SII 71 entidades, das quais 63 ativas1. 

No decurso do ano, verificou-se a adesão de 3 sociedades de consultoria para investimento. 

No final do ano, as entidades participantes ativas e as respetivas datas de adesão eram as seguintes: 

 

 
 

 

2.2. Penhores constituídos 

 

O montante dos valores dados em penhor pelas entidades participantes ascendia, em 31 de 
dezembro de 2019, a cerca de €76 milhões (idem em 2018). 

 
1  Entidades habilitadas a prestar serviços de intermediação financeira. 

Entidade Participante Adesão Entidade Participante Adesão

(continuação)

Banco Comercial Português, S.A. 31/01/2000 Dunas Capital - Gestão de Activos - SGFIM, S.A. 08/10/2003

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 31/01/2000 Caixa Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 02/04/2004

Banco S.A.ntander Totta, S.A. 31/01/2000 Montepio Gestão de Activos - SGFIM, S.A. 22/07/2004

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 31/01/2000 GGH Partners Portugal - Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A. 07/10/2004

Haitong Bank, S.A. 31/01/2000 Crédito Agrícola Gest - SGFIM, S.A. 22/12/2004

Banco Invest, S.A. 31/01/2000 S.A.ntander Asset Management - SGFIM, S.A. 17/12/2004

Banco de Investimento Global, S.A. 31/01/2000 BPI Gestão de Activos - SGFIM, S.A. 11/05/2006

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl 31/01/2000 Optimize Investment Partners - SGFIM, S.A. 03/09/2008

Banco BIC Português, S.A. 31/01/2000 LYNX Asset Managers - SGFIM, S.A. 17/09/2008

Banco ActivoBank, S.A. 31/01/2000 Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. 09/07/2009

Banco Finantia, S.A. 31/01/2000 MM Private - Sociedade de Consultoria para Investimento, Lda. 07/10/2009

Banco EfiS.A., S.A. 31/01/2000 BlueCrow Capital, Unipessoal, Lda. 14/01/2010

Atrium Investimentos - Sociedade Financeira Corretagem, S.A. 31/01/2000 Gow Capital Advisors, Lda. 27/05/2010

Banco LJ CarregoS.A., S.A. 31/01/2000 CaS.A. de Investimentos - Gestão de Patrimónios e Fundos Inv. Mobiliário, S.A. 01/07/2010

Bison Bank, S.A. 31/01/2000 Banco Atlântico Europa, S.A. 29/07/2010

IBCO - Gestão de Patrimónios, S.A. 31/01/2000 Partners 2U SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento,Lda. 07/10/2010

Golden Assets - Soc. Gestora de Patrimónios, S.A. 07/04/2000 REAP - Family Office, Unipessoal Lda. 28/07/2011

GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. 31/01/2000 Grow Advisory, S.A. 25/09/2013

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. 31/01/2000 Novo Banco, S.A. 26/09/2014

Banco MadeS.A.nt - Sociedade Unipessoal, S.A. 17/02/2000 Quantum – Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A. 19/02/2015

DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. 01/06/2000 Hawkclaw Capital Advisors, Lda. 12/03/2015

Banco Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. 11/06/2001 Baluarte - Consultores de Investimento, Lda. 17/07/2014

Banco Português de Gestão, S.A. 26/07/2001 Dolat Capital - Sociedade de Consultoria para Investimento, Lda. 15/03/2016

Biz Valor - Sociedade Corretora, S.A. 03/08/2001 Asteer - Sociedade de Consultoria para Investimento Unipessoal, Lda. 28/09/2016

BMO Portugal – Gestão de Patrimónios, S.A. 22/11/2001 Proteste Investe - Consultoria para Investimento, Unipessoal, Lda. 25/11/2016

Montepio Investimento, S.A. 23/08/2001 PPS.A. (Europe) Investment Consulting - SCI, Unipessoal, Lda. 17/03/2017

Novo Banco dos Açores, S.A. 01/07/2002 Bankinter Gestão de Ativos, S.A. 04/01/2018

Luso Partners - Sociedade Corretora, S.A. 12/09/2002 LM Capital Wealth Management- Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. 12/04/2018

Invest Quest - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. 28/11/2002 Carne Global Financial Services (Europe) Unipessoal, Lda. 02/04/2019

Banco BPI, S.A. 26/12/2002 Francisco Magalhães Carneiro - Consultoria para Investimento Unipessoal, Lda. 14/05/2019

Golden Broker - Sociedade Corretora, S.A. 23/07/2003 KPX Consultoria de Investimento, Unipessoal Lda. 29/07/2019

ASK Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. 18/09/2003

Quadro 1

Entidades participantes em 31.12.2019
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Este montante era constituído: 

• por valores mobiliários dados em penhor que, avaliados de acordo com o disposto no n.º 7 
do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2000, ascendiam a cerca de €76 milhões; e 

• por cerca de €259 mil correspondentes ao remanescente do reembolso das obrigações do 
tesouro que constituíam o penhor do Banco Privado Português, S.A. (em liquidação): 

 
 
(a) Valores mobiliários avaliados de acordo com disposto no n.º 
7 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2000. 
 
Considerando o último preço de fecho de 2019 para cada valor 
mobiliário, o montante total dos penhores constituído a favor 
do SII seria de €75 805 038, sendo que em 31.12.2019 
encontrava-se em desmobilização um penhor no valor 
€15.464, relativo a 1 entidade cuja atividade cessou no final 
de 2019. 

 
 

Em 2019, o SII recebeu €754.103,50 referentes ao crédito que lhe foi reconhecido no processo de 

insolvência do Banco Privado Português, S.A. (em liquidação). Deste valor, €751.656,18, 

correspondem à contribuição do próprio Banco Privado Português, S.A. (em liquidação) para o 

financiamento do acionamento originado por este Banco em 16.04.2010, subsistindo por recuperar 

um crédito de juros de mora calculados sobre este último montante. Este crédito encontra-se 

garantido pelo remanescente do penhor do Banco Privado Português, S.A. (em liquidação). 

 

 

 

 

 

 

Quantidade

Descrição Código ISIN

Valores mobiliários

OT Fev 2030 PTOTEROE0014 2 000 000 000 26 815 600 €

OT Out 2023 PTOTEAOE0021 1 504 750 000 18 042 253 €

OT Jun 2029 PTOTEXOE0024 805 300 000 9 225 839 €

OT Out 2025 PTOTEKOE0011 737 000 000 8 582 070 €

OT Out 2022 PTOTESOE0013 684 919 621 7 396 310 €

OT Fev 2024 PTOTEQOE0015 165 180 500 2 049 989 €

OT Abr 2034 PTOTEWOE0017 100 000 000 1 204 800 €

OT Jul 2025 PTOTVMOE0000 95 000 000 990 109 €

OT Jul 2026 PTOTETOE0012 54 644 060 643 729 €

OT Ago 2022 PTOTVKOE0002 33 900 000 352 885 €

OT Abr 2021 PTOTEYOE0007 21 990 000 232 861 €

OT Out 2028 PTOTEVOE0018 21 500 000 248 252 €

OT Dez 2022 PTOTVLOE0001 19 000 000 195 852 €

OT Abr 2037 PTOTE5OE0007 1 000 000 15 318 €

OT Nov 2021 PTOTVIOE0006 800 000 8 302 €

Subtotal 6 244 984 181 76 004 170

Valores monetários € 258 644

Total € 76 262 814

Quadro 2

Valor mobiliário
Valor (a)

Valores dados em penhor, em 31.12.2019
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2.3. Capacidade de reembolso 

 

À data de 31 de dezembro de 2019, o valor dos ativos elegíveis protegidos pelo SII rondava os €116 
mil milhões (€107 mil milhões à data de 31 de dezembro de 2018), repartidos por 46 entidades2. 

No entanto, em resultado da aplicação do limite máximo da indemnização por investidor (€25.000), 
o SII cobriria, em média, 12,41% do valor das carteiras de ativos elegíveis dos investidores, ou seja, 
€14,4 mil milhões. Tendo em conta o número de entidades participantes, este valor corresponde a 
um valor médio dos ativos garantidos de cerca de €314 milhões, por entidade participante. 

Por outro lado, atendendo a que a contribuição de cada entidade participante, no âmbito de um 
determinado acionamento, não pode exceder um máximo de 2,5% dos respetivos fundos próprios 
de base (cf. o n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2000, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2010)3, a capacidade do SII para pagamento de 
indemnizações no âmbito de um acionamento seria de €664 milhões (€624 milhões em 2018). 

Considerando a existência de um limite máximo às contribuições exigíveis anualmente a cada uma 
das entidades participantes (cf. o n.º 2 do referido artigo 9.º), o valor agregado das contribuições que 
o SII conseguiria obter das entidades participantes no primeiro ano seria de €221,8 milhões (€209,5 
milhões em 2018). 

Sendo assim, a capacidade máxima de reembolso, no 1.º ano e sem recurso a empréstimos, era de 
€221,8 milhões, ou de cerca de €235 milhões considerando o capital próprio do SII de cerca de €13,2 
milhões, o que corresponde a uma capacidade teórica de reembolso de74,9% do valor médio dos 
ativos garantidos pelo SII em cada entidade participante:  

 

 
2  Consideram-se as entidades participantes ativas (i.e. habilitadas a prestar serviços de intermediação financeira) e 

excluíram-se as 17 sociedades de consultoria para investimento, as quais, de acordo com o entendimento divulgado pelo 
SII em 3 de abril de 2013, não se encontram abrangidas pelo dever de cumprimento das obrigações de (i) prestação de 
informação semestral sobre o valor dos fundos e instrumentos financeiros de clientes; (ii) entrega ao SII dos montantes 
necessários para pagamento das indemnizações que forem devidas aos investidores, em caso de acionamento; (iii) 
formalização da obrigação irrevogável de contribuição, através de declaração escrita da entidade participante dirigida ao 
Sistema; (iv) constituição de penhor de valores mobiliários; e (v) registo nas respetivas contas de uma responsabilidade 
potencial. 

3  De salientar que, em resposta ao pedido de informação sobre os “Fundos Próprios de Base”, o Banco de Portugal reportou 

ao SII, para a maioria das entidades participantes, o valor dos "Fundos Próprios de Nível 1" conforme definido no artigo 
25.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, na medida em 
que a definição de “Fundos Próprios de Base” já não é adequada para as instituições de crédito, empresas de investimento 
e outras sociedades às quais se aplique aquele Regulamento, sendo os "Fundos Próprios de nível 1" o conceito que mais 
se aproxima daquele. 
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A De acordo com o último reporte completo de informação anual: 31.12.2019. 

B Rácio apurado com referência ao último reporte completo de informação semestral: 31.12.2019. 

C Valor das contribuições máximas das entidades participantes, considerando o limite de 2,5% dos 
fundos próprios de base de cada entidade participante, de acordo com o disposto o artigo 9.º do 
Regulamento da CMVM n.º 2/2000, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 
2/2010. 

D Contribuição máxima por acionamento, considerando um valor nulo para as entidades que não 
detêm, administraram ou gerem ativos elegíveis por conta de clientes (entidades que não têm o 
dever de contribuir, na medida em que a base de cálculo das respetivas contribuições é nula). 

E Valor das contribuições máximas anuais das entidades participantes, considerando o limite de 2,5% 
dos "fundos próprios de base" / "fundos próprios de nível 1" de cada entidade participante e o limite 
de 2‰ do valor médio dos 2 últimos reportes completos de informação semestral (30.06.2019 e 
31.12.2019), de acordo com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 9.º do Regulamento da CMVM 
nº 2/2000, com as alterações introduzidas pelos Regulamentos da CMVM n.º 2/2010 e 2/2013. 

 

Esta análise considera o valor médio dos ativos garantidos por entidade participante, no entanto é 
de salientar que o valor desses ativos de cada entidade é muito diverso. De facto, refira-se em 
complemento desta análise, que existia uma elevada concentração dos investidores protegidos e 
dos ativos elegíveis, encontrando-se 91% dos ativos elegíveis concentrados em 5 entidades 
participantes. Adicionalmente, cerca de 90% dos investidores abrangidos pelo SII encontravam-se 
distribuídos por 6 entidades participantes.  

Decorrente deste facto, um eventual o acionamento motivado por uma das entidades participantes 
com ativos garantidos pelo SII superiores a €632,8 milhões ultrapassaria a capacidade do SII ficando 
a respetiva cobertura financeira fora da sua esfera de decisão, por ser necessário recorrer a 
mecanismos adicionais ao Sistema e possível financiamento de muito longo prazo, sendo necessária 
uma eventual solução política. 

 

2.4. Demonstrações financeiras  

 

No exercício de 2019, o SII registou um resultado líquido positivo de €1.114.391 (€837.846 em 2018). 

Valor

N.º de entidades participantes 46

Valor total dos ativos elegíveis protegidos pelo SII A € 116 369 257 580

Valor total dos ativos garantidos pelo SII (aplicando limite por investidor) € 14 443 299 823

Rácio 'Ativos garantidos após limite por investidor / Ativos elegíveis' B 12,41%

Valor médio dos ativos garantidos em cada entidade participante € 313 984 779

Contribuições máximas das entidades participantes em caso de acionamento:

Por acionamento, considerando o limite de 2,5% dos fundos próprios C € 664 828 985

Por acionamento, considerando o limite de 2,5% dos fundos próprios e não 

considerando entidades com ativos elegíveis nulos D € 632 824 512

Por anoE € 221 875 133

Capital próprio do SII € 13 185 650

Capacidade de reembolso no 1.º ano sem recurso a empréstimos € 235 060 783

Capacidade média de reembolso no 1.º ano sem recurso a empréstimos 74,9%

Quadro 3

Descrição

Estimativa sobre capacidade de reembolso em caso de acionamento, em 31.12.2019
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No Balanço, destacam-se, no Ativo, os meios financeiros líquidos, que totalizavam €14.144.105 
(€12.833.932 em 2018). 

 

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, e do artigo 4.º do 

Regulamento da CMVM n.º 2/2000, com as alterações introduzidas pelo Regulamentos da CMVM 

n.º 2/2013, são receitas do SII, entre outras, as entregas dos participantes destinadas a assegurar 

as despesas de funcionamento. 

 

Durante os primeiros anos de existência do SII, as despesas de funcionamento do SII foram 

financiadas, no todo ou em parte, pelos juros de aplicações de excedentes de tesouraria.  

 

No entanto, dada a necessidade de fortalecer a situação de tesouraria com vista a fazer face a um 

eventual acionamento de pequena dimensão, a Comissão Diretiva decidiu que, a partir de 2014, as 

despesas de funcionamento devem passar a ser predominantemente suportadas pelas contribuições 

das entidades participantes para esse efeito, tal como sucede com os recebimentos provenientes 

das coimas. 

 

Atendendo a este princípio, a Comissão Diretiva deliberou dispensar apenas parcialmente as 

entidades participantes no final do ano de 2018 do pagamento do montante destinado a fazer face 

às despesas de funcionamento de 2019, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 

da CMVM n.º 2/2000, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2013. Em 

conformidade com o n.º 3 do referido artigo, as dispensas parciais foram fixadas por escalões de 

redução das contribuições, determinados em função dos montantes de ativos elegíveis detidos, 

administrados ou geridos por cada entidade participante. O montante faturado e recebido para fazer 

face às despesas de funcionamento de 2019 ascendeu a €186.500 (€209.500 em 2018). 

 

Tendo em conta a estimativa da despesa do SII para 2020, a Comissão Diretiva deliberou, no final 

do ano de 2019, sobre o montante destinado a fazer face às despesas de funcionamento em 2020, 

de acordo com metodologia semelhante à utilizada no ano anterior. 

 

2.5.2. Coimas aplicadas no âmbito de processos de contraordenação 

 

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 contraordenação reverte para o SII. 

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 em que forem condenadas as 

empresas de investimento e as sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário que sejam 

participantes no SII4. 

 
4  Com exceção do respeitante às coimas aplicadas em matéria de supervisão da auditoria, conforme artigo 51º, n.º 2, da Lei 

n.º 148/2015, de 9 de setembro, o produto de todas as coimas aplicadas pela CMVM a empresas de investimento e 
sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário que sejam participantes no SII constituem receita própria do SII. 
O produto das coimas aplicadas pela CMVM ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao 
Financiamento do Terrorismo reverte apenas em 40% para o SII, cabendo ao Estado os restantes 60% (artigo 50º, alínea 
b), da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho). 
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Em relação aos processos de contraordenação foram recebidos, em 2019, €254.167, relativamente 

aos processos instaurados nesse ano e €137.043 em relação aos processos instaurados em anos 

anteriores.  

 

Adicionalmente foi recebido, ainda, em 2019, €1.776,60 referente a um processo de injunção. 

 

2.6. Acionamentos e pagamento de indemnizações 

 

2.6.1. Acionamento originado pelo Banco Privado Português, S.A. (em liquidação) 

 

O SII foi acionado em 16 de abril de 2010, por efeito da divulgação pública da decisão de revogação 

da autorização para o exercício da atividade do Banco Privado Português, S.A. (em liquidação), 

deliberada em 15 de abril de 2010 pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. 

Durante o ano de 2019 não foram pagas indemnizações a investidores. 

Conforme já referido no ponto 2.2., em 2019 o SII recebeu o crédito no montante de €751.656,18 

que lhe foi reconhecido no processo de insolvência do Banco Privado Português, S.A. (em 

liquidação) e correspondente à totalidade da contribuição deste Banco para o financiamento do 

acionamento por ele originado. 

 

2.6.2. Acionamento originado pelo Banque Privée Espírito Santo, S.A. - Sucursal em 

Portugal (em liquidação) 

 

O SII foi acionado em 25 de setembro de 2015, por efeito da divulgação pública da decisão de 

revogação da autorização para o exercício da atividade do Banque Privée Espírito Santo, S.A. - 

Sucursal em Portugal (em liquidação), deliberada em 21 de abril de 2015 pelo Conselho de 

Administração do Banco de Portugal.  

 

Até à data, não foi reportada ao SII qualquer situação enquadrável no âmbito de cobertura deste 

Sistema. 

 

 

2.6.3. Acionamento originado pelo Banco Espírito Santo, S.A. (em liquidação) 

 

O SII foi acionado em 14 de julho de 2016, por efeito da divulgação pública da decisão de revogação 

da autorização para o exercício da atividade do Banco Espírito Santo, S.A. (em liquidação), 

deliberada em 13 de julho de 2016 pelo Banco Central Europeu. 

 

Até à data, não foi reportada ao SII qualquer situação enquadrável no âmbito de cobertura deste 

Sistema. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Página | 10  
 

 

2.6.4. Acionamento originado pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. (em 

liquidação) 

 

O SII foi acionado em 25 de junho de 2018, por efeito da divulgação pública da decisão de revogação 

da autorização para o exercício da atividade do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. (em 

liquidação), deliberada em 22 de maio de 2018 pelo Banco Central Europeu. 

 

Até à data, não foi reportada ao SII qualquer situação enquadrável no âmbito de cobertura deste 

Sistema. 

 

2.6.5. Acionamento originado pela AMP Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. 

 

O SII foi acionado em 05 de novembro de 2018, por efeito da divulgação pública da decisão de 

revogação da autorização da AMP Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. para o exercício das atividades legalmente reservadas a sociedades 

gestoras de fundos de investimento mobiliário, deliberada pelo Conselho de Administração do Banco 

de Portugal com efeitos a 23 de outubro de 2018. 

 

Até à data, não foi reportada ao SII qualquer situação enquadrável no âmbito de cobertura deste 

Sistema. 

 

3. Considerações finais 
 

A Comissão Diretiva agradece a todas as entidades que colaboraram com o SII, nomeadamente, a 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Banco de Portugal. 

 

 
Lisboa, 13 de março de 2020  
 
 
A Comissão Diretiva 
 
  Rui Pinto    
  Presidente 
   
       
        
 
  Luís Máximo dos Santos   
  Vogal 
   
       
        
 
  Ana Beatriz Freitas  
  Vogal 
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4. Contas 
 

 
 

 

Unidade monetária (EUR)

RUBRICAS NOTAS

2019 2018

ATIVO

   Ativo corrente

      Clientes, contribuinte e utentes 3.1.2 / 9.3/13.2 663 333,26 881 923,40

      Estado e outros entes publicos 3.1.2/9.3 4 495,72 4 495,72

      Ativos financeiros - CEDIC 3.1.2/4/9.3 0,00 12 500 000,00

      Caixa e depósitos 3.1.2/4/9.3 14 144 105,28 333 931,89

14 811 934,26 13 720 351,01

       Total do ativo 14 811 934,26 13 720 351,01

PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

  Património Líquido

      Resultados transitados 10 / 9.1 13 185 649,46 12 347 803,43

      Resultado líquido do período 10 / 9.1 1 114 391,05 837 846,03

      Total do património líquido 14 300 040,51 13 185 649,46

      Passivo

      Passivo não corrente

      Provisões 3.1.2/7 75 000,00 75 000,00

75 000,00 75 000,00

      Passivo corrente

      Fornecedores 9.3 0,00 276,75

      Estado e outros entes publicos 3.1.2/9.3/13.1/13.3 290,68 290,68

      Outras contas a pagar 3.1.2 / 9.3 436 603,07 454 134,12

      Diferimentos 3.1.2 / 9.3 0,00 5 000,00

       Total do passivo 511 893,75 534 701,55

Total do património líquido e passivo 14 811 934,26 13 720 351,01

A Comissão Diretiva O Diretor do Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo da CMVM

Rui  Pinto Manuel Luz

Luís Máximo Santos

Ana Beatriz Freitas

DATAS

BALANÇO INDIVIDUAL

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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Unidade monetária (EUR)

2019 2018

Impostos, contribuições e taxas - Coimas 3.1.5/6 928 276,60 694 044,00

Transferências e subsídios obtidos-Contribuições 3/6 186 500,00 209 500,00

Fornecimentos e serviços externos 3/13.1 -10 991,48 -71 673,18 

Gastos com pessoal 3/11 -12 810,73 -12 810,72 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 3/9.3 -5 000,00 0,00Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 3/13.2 100 037,56 9 294,14

Outros gastos e perdas 3/13.1 -71 620,90 -150,00 

Resultado oper. (antes de gastos de financ) 1 114 391,05 828 204,24

Juros e rendimentos similares obtidos 3.1.5/6 0,00 12 855,73

Resultado antes de impostos 1 114 391,05 841 059,97

Imposto sobre o rendimento 3/8 0,00 -3 213,94 

Resultado líquido do período 1 114 391,05 837 846,03

A Comissão Diretiva O Diretor do Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo da CMVM

Rui  Pinto Manuel Luz

Luís Máximo Santos

Ana Beatriz Freitas

PERÍODOS
NOTASRENDIMENTOS E GASTOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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Unidade monetária (EUR)

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais 

Recebimentos de clientes e devedores diversos 3 / 4 1 323 896,42 1 418 875,50

Pagamentos a fornecedores e credores diversos 3 / 4 -75 530,24 -87 185,04 

Pagamentos ao pessoal 3 / 4 -12 810,73 -12 810,72 

Caixa gerada pelas operações 1 235 555,45 1 318 879,74

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 3 / 4 0,00 -11 427,86 

Outros recebimentos/pagamentos 3 / 4 74 617,94 -218,93 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 1 310 173,39 1 307 232,95

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

    Juros e rendimentos similares 3 / 4 0,00 45 711,40

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00 45 711,40

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 4 1 310 173,39 1 352 944,35

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 12 833 931,89 11 480 987,54

Caixa e seus equivalentes no fim do período 14 144 105,28 12 833 931,89

Rui  Pinto

Luís Máximo Santos

Ana Beatriz Freitas

Manuel Luz

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS

A Comissão Diretiva                                                            O Diretor do Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo da CMVM
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Unidade monetária (EUR)

Nota
Resultados 

transitados

Resultado liquido 

do periodo 
Total

Posição a 1 de janeiro de 2018 (1) 11 483 906,91 863 896,52 12 347 803,43

Aplicação de resultados

  Transferência de resultados do periodo para resultados transitados 10 863 896,52 -863 896,52 0,00

(2 ) 863 896,52 -863 896,52 0,00

Alterações no período (3 ) 0,00 0,00 0,00

Resultado Líquido do período (4 ) 10 0,00 837 846,03 837 846,03

Posição a 31 de dezembro de 2018
(5 )=(1)+(2 )  

+(3 )+(4 )
12 347 803,43 837 846,03 13 185 649,46

Aplicação de resultados

  Transferência de resultados do periodo para resultados transitados 10 837 846,03 -837 846,03 0,00

(6 ) 837 846,03 -837 846,03 0,00

Alterações no período (7 ) 0,00 0,00 0,00

Resultado Líquido do período (8 ) 10 0,00 1 114 391,05 1 114 391,05

Posição a 31 de dezembro de 2019
(9 )=(5 )+ 

(6 )+(7 )+ (8 )
13 185 649,46 1 114 391,05 14 300 040,51

A Comissão Diretiva O Diretor do Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo da CMVM

Rui  Pinto Manuel Luz

Luís Máximo Santos

Ana Beatriz Freitas

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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5. Anexo 
 

1 – Identificação da entidade 

1.1 Designação e caraterização da entidade 

O Sistema de Indemnização aos Investidores, designado abreviadamente por Sistema ou SII, é uma 

pessoa coletiva 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 e  

pelo Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nº 2/2013. 

1.2 Sede 

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 Rua Laura Alves, n.º 4, 

1050-138 Lisboa. O Sistema encontra-se inscrito no Registo Nacional de Pessoas Coletivas sob o 

n.º 504901400 e com o código de atividade n.º 75130. 

1.3 Atividade 

A atividade do SII consiste em garantir, nas condições e de acordo com os limites estabelecidos nos 

Decretos-Lei acima referidos e respetivas normas regulamentares, a cobertura dos créditos de que 

seja sujeito passivo uma entidade participante em consequência da incapacidade financeira desta 

para, de acordo com as condições legais e contratuais aplicáveis, reembolsar ou restituir aos 

investidores os fundos que lhes sejam devidos ou que lhes pertençam e que se encontrem 

especialmente afetos a operações de investimento, ou que sejam detidos, administrados ou geridos 

por sua conta no âmbito de operações de investimento. 

1.4 Aprovação de Contas 

As contas previamente aprovadas pela Comissão Diretiva são enviadas para aprovação definitiva 

do Ministro das Finanças com o Relatório Anual e o parecer da Comissão de Fiscalização. São 

também submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas. 

  



 
 

 

Página | 17  
 

 

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 

2.1  Sistema de Normalização Contabilística 

As contas do Sistema relativas ao exercício de 2019 são apresentadas de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

192/2015. 

Desde 2017 que o SII se encontra dentro do perímetro de consolidação do Orçamento do Estado, 

estando por isso sujeito às obrigações de reporte daí decorrentes. 

Preenchendo os requisitos de enquadramento legalmente previstos, foi classificado como uma 

entidade pública reclassificada de regime simplificado. 

Neste âmbito e com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística para a 

Administração Pública (SNC-AP), foi feita uma adaptação do plano de contas tendo em vista a sua 

compatibilização com o Plano de Contas Central que permitirá o reporte automatizado previsto 

naquele normativo. 

Esta adaptação não teve qualquer impacto no princípio da prevalência da substância sobre a forma 

preconizado pela aplicação do Sistema de Normalização Contabilística.  

Adicionalmente, apresentam-se no ponto 13.6 as divulgações exigidas pela integração do SII no 

Orçamento do Estado. 

2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do período contabilístico anterior. 

Todas as contas do balanço e da demonstração de resultados têm conteúdos comparáveis com os 

do período contabilístico anterior. Procedeu-se, no entanto, ao isolamento no ativo corrente da 

rúbrica clientes, contribuintes e utentes, bem como no passivo corrente da rúbrica fornecedores, 

permitindo maior nível de informação e comparabilidade. 
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3 – Principais políticas contabilísticas 

 

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 

192/2015, de 11 de setembro, e de acordo com a estrutura conceptual, normas de contabilidade 

pública (“NCP”). Quando este não contemplar tratamento contabilístico de determinada transação 

ou evento, atividade ou circunstância, aplicam-se subsidiariamente pela seguinte ordem: 

a) As normas internacionais de contabilidade publica que estiverem em vigor; 

b) O SNC;  

c) As normas internacionais de contabilidade adotadas na União Europeia; e 

d) As normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB.   

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos, organizados e elaborados de acordo com as 

NCP em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras, tendo sido usadas as bases de 

mensuração apresentadas nos pontos seguintes. 

Quanto às políticas contabilísticas adotadas pelo SII referem-se as seguintes: 

3.1.1 Imposto sobre o Rendimento 

O imposto sobre o rendimento é registado de acordo com o preconizado pela Norma de contabilidade 

e relato financeiro (NCRF) 25 – “Impostos sobre o rendimento”. 

Contudo, importa salientar que de acordo com a alínea a) do nº 1 e o nº 2 do Artigo 9º do CIRC, o 

SII é isento de IRC sobre as suas operações, exceto quanto a rendimentos de capitais. Está, no 

entanto, sujeito à taxa de tributação autónoma prevista no nº 2 do Artigo 88º, quando essa situação 

lhe for aplicável. A taxa liberatória de IRC sobre rendimentos de capitais em vigor no ano de 2019 

foi de 25%. 
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3.1.2 Ativos e passivos financeiros  

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando o SII se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais. 

Os ativos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo ou ao custo amortizado 

deduzido de eventuais perdas por imparidade acumuladas (no caso de ativos financeiros), quando: 

(i) Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 

(ii) Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 

(iii) Não sejam ou não incorporem um instrumento financeiro derivado. 

O custo amortizado corresponde ao valor pelo qual um ativo financeiro ou um passivo financeiro é 

mensurado no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a 

amortização cumulativa, usando o método da taxa de juro efetiva, de qualquer diferença entre esse 

montante na maturidade. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos 

ou recebimentos futuros estimados no valor líquido contabilístico do ativo ou passivo financeiro. 

Os ativos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado incluem: 

Clientes, contribuintes e utentes e Outras contas a receber  

Os saldos de clientes e de outras contas a receber são registados: 

• ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo 

amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal; 

• pelo valor presente dos influxos de benefícios económicos prováveis no registo de contas a 

receber a médio prazo. 

Ativos financeiros 

Os Ativos financeiros, que incluem títulos de dívida pública de curto prazo (CEDIC), são registados 

ao custo de aquisição. 

Caixa e seus equivalentes  

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de ‘‘Caixa e seus equivalentes’’ 

compreende, além de caixa e depósitos bancários, também os ativos financeiros negociáveis, 

quando existentes. 

A rubrica de Caixa e depósitos inclui depósitos à ordem e depósitos a curto prazo, que possam ser 

imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 



 
 

 

Página | 20  
 

 

Fornecedores e Outras contas a pagar 

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar são registados ao custo amortizado. 

Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal. 

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. A taxa de juro efetiva é a taxa 

que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida 

esperada do instrumento financeiro no valor líquido contabilístico do ativo ou passivo financeiro. 

 

Imparidade de ativos financeiros 

Os ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, 

em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus 

fluxos de caixa futuros estimados são afetados.  

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 

corresponde à diferença entre o valor líquido contabilístico do ativo e o valor presente dos novos 

fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde 

à diferença entre o valor líquido contabilístico do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo. 

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Perdas por imparidade” no 

período em que são determinadas.  

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 

objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, 

esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite do montante que 

estaria reconhecido (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A 

reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica “Reversões de perdas por 

imparidade”.  

 

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros 

O SII desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de 

caixa expiram, ou quando transfere para outra entidade os ativos financeiros e todos os riscos e 

benefícios significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os ativos 

financeiros transferidos relativamente aos quais o SII reteve alguns riscos e benefícios significativos, 

desde que o controlo sobre os mesmos tenha sido cedido.  

O SII desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, 

cancelada ou expire. 

3.1.3 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Apesar das estimativas serem 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, 

na data da concretização das operações os resultados podem vir a ser diferentes das estimativas, 

afetando os valores do Balanço e/ou da Demonstração dos Resultados nos próximos períodos 

contabilísticos. São os casos que a seguir se apresentam: 
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Provisões 

O SII reconhece provisões apenas quando estão cumpridas cumulativamente as seguintes 

condições: 

 i) existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento 

passado 

 ii)  é provável que essa obrigação resulte num exfluxo de recursos 

 iii)  é possível efetuar uma estimativa fiável da quantia da obrigação. 

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação 

presente à data do balanço. Sempre que o efeito do valor temporal do dinheiro seja material, a 

quantia de uma provisão será o valor presente dos dispêndios que se espera que sejam necessários 

para liquidar a obrigação, usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações 

correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos do passivo e que não 

reflete riscos relativamente aos quais as estimativas dos fluxos de caixa futuros tenham sido 

ajustadas. 

As provisões são revistas a cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa 

corrente. Quando deixa de ser provável a liquidação da obrigação a provisão é revertida. É o caso 

da provisão criada para indemnizações com elegibilidade em análise, no âmbito do acionamento do 

Sistema de Indemnizações aos Investidores no caso Banco Privado Português, S.A. (em liquidação), 

referida no ponto 7.2. 

 

Passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados 

sempre que relevantes e não seja remota a possibilidade de existir uma saída de recursos 

englobando benefícios económicos.  



 
 

 

Página | 22  
 

 

Ativos contingentes 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo apenas 

divulgados quando relevantes e for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

3.1.4 Responsabilidades por benefícios pós-emprego e gastos com o pessoal  

Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço é prestado pelos trabalhadores 

independentemente da data do seu pagamento. 

O Sistema não tem quaisquer responsabilidades por benefícios pós-emprego. 

3.1.5 Rendimento 

O rendimento é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. 

O rendimento proveniente das contribuições provenientes dos participantes do Sistema, bem como 

das coimas que para ele revertem, é reconhecido na demonstração dos resultados atendendo ao 

período a que dizem respeito. 

O rendimento de juros provenientes de aplicações financeiras é reconhecido utilizando o método do 

juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos futuros fluam para o SII e o seu 

montante possa ser mensurado com fiabilidade. 

3.1.6 Juros e gastos similares suportados 

Os custos com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos no período em que 

são incorridos. 

Desde a sua constituição e até à data de apresentação das presentes contas o SII não contraiu 

qualquer empréstimo. 

3.1.7 Especialização de exercícios 

Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o regime de acréscimo pelo qual são 

reconhecidos na medida em que são gerados, independentemente do momento em que são 

recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes faturados a clientes ou faturados por 

fornecedores e os respetivos montantes de rendimentos e gastos reconhecidos na demonstração 

dos resultados são registadas como ativos ou passivos. 

3.1.8 Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre as condições que 

existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data 

do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 

divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais. 

3.2 Juízos de valor e estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas 

e utilizados diversos pressupostos que afetam o valor contabilístico dos ativos e passivos, assim 

como os rendimentos e gastos do período. 
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As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 

conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e 

transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.  

Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data 

de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As 

alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados 

reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.  

Foram objeto de aprovação pela Comissão Diretiva os julgamentos e estimativas que afetam os 

montantes do Balanço, da Demonstração dos Resultados por Naturezas e das divulgações 

necessárias para uma melhor compreensão da posição financeira do SII.  

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. 

São estes os casos da aplicação do regime do acréscimo e do cálculo de provisões, passivos 

contingentes e ativos contingentes, conforme explicitação nos pontos 3.1.3 e 3.1.7. 

3.3 Principais pressupostos relativos ao futuro e principais fontes de incerteza 

Apesar das estimativas serem 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, 

na data da concretização das operações os resultados podem vir a ser diferentes das estimativas, 

afetando os valores das demonstrações financeiras nos próximos períodos contabilísticos. 

Destacam-se nesta situação os seguintes casos: 

Provisões para riscos e encargos 

Provisão criada para indemnizações com elegibilidade em análise, no âmbito do acionamento do 

Sistema de Indemnizações aos Investidores, referida no ponto 7.2. 

Passivos contingentes e ativos contingentes 

À reavaliação dos passivos contingentes está subjacente a evolução de processos judiciais em 

curso, ao longo de vários anos até à sua decisão final, podendo esta ter um resultado diferente do 

previsto, conforme descrito no ponto 7.3. 
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Quanto aos ativos contingentes resultantes das coimas que revertem para o SII, existe uma situação 

semelhante: 

i) Receitas provenientes de coimas – De acordo com o estipulado no artigo 17º do D.L. nº 

222/99, de 22 de junho, conforme explicitado no ponto 7.4; 

ii) Relativamente às receitas provenientes de coimas cuja concretização depende de decisão 

judicial, dada a perceção de que os processos judiciais em curso podem demorar vários 

anos até à sua conclusão, faz-se a divulgação tendo por base de mensuração o valor 

presente dos influxos de benefícios económicos prováveis futuros, utilizando a previsão do 

número de anos que cada processo necessita até estar concluído. 

Acréscimos de gastos 

Constituem ainda fontes de incerteza os seguintes acréscimos de gastos, de acordo com o referido 

no ponto 3.1.7: 

• Indemnizações a pagar no âmbito do acionamento de Sistema de Indemnizações aos 

Investidores. 

Imparidade das dividas a receber 

O risco de crédito dos saldos de dividas a receber (pontos 3.1.2 e 9.3) é avaliado, a cada data de 

relato, tendo em conta a informação histórica do devedor e o seu perfil de risco. 

As dividas a receber são ajustadas pela avaliação efetuada dos riscos estimados de cobrança 

existentes à data do balanço, os quais poderão vir a divergir do risco efetivo a incorrer no futuro. 

No SII a imparidade relativa das dividas a receber é calculada tendo em consideração a análise, 

caso a caso, dos riscos de não cobrança. 
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4 - Fluxos de caixa 

 

4.1 Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus 

equivalentes que não estão disponíveis para uso 

Estão disponíveis para uso todos os saldos constantes no conceito de “Caixa e seus equivalentes”, 

explicitado no ponto 4.2. 

4.2 Desagregação dos valores inscritos no conceito de “Caixa e seus equivalentes”. 

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores 

depositados à ordem e em certificados especiais de dívida de curto prazo (CEDIC), conforme 

detalhado no quadro abaixo. 

 

 

Em 2017, o SII passou a estar enquadrado como entidade publica reclassificada de regime 

simplificado. O Decreto-Lei 33/2018, de 15 de maio (DLEO), em que estabelece as regras relativas 

à execução orçamental, veio incluí-lo nas entidades sujeitas ao cumprimento do Princípio da Unidade 

de Tesouraria, pelo que quaisquer excedentes passaram a ser apenas aplicáveis em produtos 

disponibilizados pelo IGCP. 

Atenta a remuneração da aplicação em CEDIC efetuada em 2018 à taxa de 0%, estas aplicações 

foram descontinuadas. 

Nestes termos e de acordo com a Política de investimento do Sistema de Indemnização aos 

Investidores, foi decidido pela Comissão Diretiva manter a totalidade da liquidez em depósitos à 

ordem. 

 

 

5 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

 

O SII não procedeu a alterações quer nas políticas contabilísticas adotadas quer nas suas 

estimativas. Porém, em relação às estimativas, foram aperfeiçoados os métodos para a sua 

quantificação e para a obtenção de dados adicionais que permitiu a clarificação de algumas 

situações cujo controlo não é detido pelo Sistema de Indemnização aos Investidores. 

No que respeita a erros, durante o exercício de 2019 não ocorreram erros materiais relativos a 

períodos anteriores. 

 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 2019 2018

Depósitos à Ordem 14 144 105 333 932

Depósitos a Prazo 0 0

CEDIC 0 12 500 000

14 144 105 12 833 932
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6 - Rendimento 

 

6.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rendimento incluindo os 

métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem 

a prestação de serviços. 

Transferências e subsídios obtidos - Contribuições - são constituídas pelas entregas 

devidas pelas entidades participantes do Sistema para o seu funcionamento, conforme 

previsto nos artigos 17º e 18º do D.L. nº 222/99, de 22 de junho e no artigo 17º do seu 

Regulamento. 

O rendimento é reconhecido quando a contribuição é devida independentemente da sua 

cobrança (ver detalhe no ponto 6.2). 

Impostos, contribuições e taxas - Coimas – trata-se de coimas aplicadas pela CMVM e pelo 

Banco de Portugal que revertem a favor do Sistema, quer sejam cobradas diretamente pelas 

entidades que as aplicam, quer através dos Tribunais ou da Autoridade Tributária. 

O rendimento relativo a coimas é reconhecido quando não subsiste a possibilidade de recurso 

e o valor da coima é definitivo. Nos remanescentes casos, procede-se à divulgação como ativo 

contingente, conforme descrito nos pontos 3.3 e 6.2. 

6.2 Quantia de cada categoria significativa de rendimento reconhecida durante o período 

incluindo o rendimento proveniente de: 

Contribuições 

O rendimento com origem nas contribuições para o SII é representado da seguinte forma: 

 

 

Trata-se das contribuições das entidades participantes para assegurar as despesas 

funcionamento do Sistema, conforme previsto no artigo 18º do D.L. nº 222/99, de 22 de junho. 

O decréscimo do rendimento em 2019 ficou a dever-se á redução do número de entidades 

participantes. Com efeito, de 2018 para 2019 assistiu-se a uma diminuição líquida de 7 

participantes. 

Impostos, contribuições e taxas 

Sob esta designação, própria do plano de contas SNC - AP, incluem-se as coimas aplicadas 

pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, nos termos 

previstos no artigo 17º do D.L. nº 222/99, de 22 de junho, que constituem receitas próprias do 

Sistema, mesmo que haja impugnação judicial ou recurso judicial do processo de aplicação 

da coima. 

Transferências e subsídios obtidos
2019 2018

Contribuições para funcionamento 186 500 209 500

186 500 209 500
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Relativamente às coimas que foram objeto de impugnação ou recurso judicial os respetivos 

rendimentos só foram reconhecidos quando foi conhecida a decisão favorável transitada em 

julgado. 

 

A partir de 2018 inclusive e, para uma melhor leitura, agregaram-se os rendimentos por 

categoria de origem independentemente da conta onde se encontram registados. Em 2019, o 

montante de €928.277 diz respeito a 5 coimas aplicadas pelo Banco de Portugal, no valor total 

de 52 000€ e 8 coimas aplicadas pela CMVM no valor total de €874 500. Acrescem ainda 

€1.777 provenientes de valores declarados perdidos a favor do Estado. 

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 

Conforme já referido na nota 4.2, a inclusão do SII no Princípio da Unidade de Tesouraria, em 

maio de 2018, impossibilitou a manutenção dos excedentes de tesouraria em depósitos a 

prazo na banca comercial. Nessa sequência, foram desmobilizados os depósitos a prazo e 

feita uma aplicação em CEDIC junto do IGCP a uma taxa de 0%. 

Foi assim decidido pela Comissão Diretiva do SII, não aplicar os excedentes de tesouraria, 

considerando os fatores de risco, solvabilidade e liquidez mantendo elevado nível de 

prudência. 

 

  

Impostos, contribuições e taxas 2019 2018

Coimas 928 277 694 044

928 277 694 044

Juros 2019 2018

Depósitos a prazo 0 12 856

CEDIC 0 0

0 12 856
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7 -  Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

 

7.1 Políticas contabilísticas adotadas para Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes 

As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento de Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes encontram-se descritas no ponto 3.1.3. 

7.2 Divulgações para cada classe de provisão: 

A provisão para indemnizações com elegibilidade em análise, no âmbito do acionamento do 

Sistema de Indemnizações aos Investidores, no caso Banco Privado Português, S.A. (em 

liquidação), não teve qualquer variação durante o ano de 2019, mantendo-se em €75.000,00. 

Este montante diz respeito a três situações de elegibilidade em curso desde 2015. 

7.3 Para cada classe de passivo contingente à data do balanço: 

Os processos judiciais em curso contra o Sistema de Indemnização aos Investidores são 

reavaliados, à data do balanço, por especialistas na matéria, classificando a probabilidade de 

ganho ou perda relativamente a cada um deles, de acordo com a política contabilística descrita 

no ponto 3.1.3. 

Assim, quando a probabilidade de ganhar um processo é superior à de o perder é identificado 

um passivo contingente. Contudo, atendendo ao preconizado no parágrafo 29 da NCP nº 15, 

não são divulgados passivos contingentes por ser considerado, pelos referidos especialistas, 

que a probabilidade da ocorrência de exfluxos futuros é remota. 

 

7.4 Descrição da natureza dos ativos contingentes à data do balanço (probabilidade de um 

influxo de benefícios económicos) e estimativa do seu efeito financeiro. 

Receitas provenientes de coimas - Conforme já referido no ponto 6.1, revertem a favor do SII 

o produto das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal e pela CMVM nas condições 

legalmente previstas. 

Não se encontra, porém, refletido no Balanço e na Demonstração dos Resultados por 

Naturezas o produto das coimas relativas a processos de contraordenação sobre os quais já 

coube ou poderá vir a caber recurso para os Tribunais competentes, sem existir uma decisão 

judicial favorável e definitiva. De acordo com a estimativa baseada na melhor informação 

disponível à data do fecho de contas, tal como descrito na introdução do ponto 3.1.3, prevê-

se que esse produto poderá atingir o valor atual de €1.451.907,00. 
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A alteração havida diz respeito ao reconhecimento do rendimento na sequência de sentença 

judicial e definitiva de um processo anteriormente considerado ativo contingente. 

 

 

8 -  Imposto sobre o rendimento 

 

8.1 Divulgação separada dos seguintes principais componentes de gasto de impostos 

Gasto por impostos correntes 

O gasto por impostos correntes é o indicado no quadro seguinte. 

 

Explicação de alterações na taxa de imposto aplicável comparada com o período 

contabilístico anterior 

Conforme referido no ponto 3.1.1, o SII é isento de IRC sobre as suas operações, exceto 

quanto a rendimentos de capitais. 

A taxa liberatória de retenção na fonte incidente sobre rendimentos de capitais manteve-se 

inalterada face ao período anterior. Dada a inexistência de rendimentos de capitais durante 

2019, não se regista qualquer retenção na fonte. 

 

  

ATIVOS CONTIGENTES V. ATUAL V. NOMINAL

1 de janeiro de 2018 2 259 584,00 2 283 750,00

Aumentos no ano

Reduções no ano 655 873,00 668 250,00

31 de dezembro de 2018 1 603 711,00 1 615 500,00

Aumentos no ano

Reduções no ano 151 804,00 161 663,68

31 de dezembro de 2019 1 451 907,00 1 453 836,32

2019 2018

Imposto sobre o Rendimento 0 3 214

Taxas 25% 25%
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9 - Instrumentos financeiros 

 

9.1 Rubricas de Balanço abrangidas pelas divulgações da presente nota 

As divulgações desta nota abrangem as seguintes rubricas do Balanço: 

 

 

 

  

Ativo corrente 2019 2018

Clientes, contribuinte e utentes 663 333 881 923

Estado e outros entes públicos - Seg Social 4 496 4 496

Outros ativos financeiros 0 12 500 000

Depósitos bancários 14 144 105 333 932

14 811 934 13 720 351

Passivo corrente 2019 2018

Fornecedores 0 277

Pessoal - Outras oper. com org. directivos 1 586 1 586

Estado e outros entes públicos 291 291

Credores por acrescimos de gastos 434 502 452 033

Outras contas a pagar 515 515

Diferimentos 0 5 000

436 894 459 702

Instrumentos de capital próprio 2019 2018

      Resultados transitados 13 185 649 12 347 803

      Resultado líquido do período 1 114 391 837 846

14 300 041 13 185 649
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9.2 Políticas contabilísticas 

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 

contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes 

para a compreensão das demonstrações financeiras 

As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 

contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a 

compreensão das demonstrações financeiras encontram-se descritas nos pontos 3.1 e 3.1.2. 

9.3 Categorias de ativos e passivos financeiros 

Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos 

financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos 

financeiros de entre cada categoria 

• Ativos financeiros mensurados ao custo menos imparidade 

Os ativos financeiros mensurados ao custo menos imparidade são os indicados no quadro seguinte: 

 

No ativo, a variação do saldo de Clientes, contribuintes e utentes face ao período homólogo, reflete, 

principalmente, o aumento de recebimento de coimas, cujas prestações são cobradas pelos 

tribunais. A transferência dos Outros ativos financeiros para Depósitos bancários à ordem, foi já 

referida no ponto 4.2.  

 

 

Da análise efetuada às contas a receber, considerou-se necessário o ajustamento às imparidades 

já constituídas, revertendo o montante de €507 779. Este montante é relativo a três processos de 

execução de coimas extintos no decorrer de 2019, não subsistindo qualquer possibilidade de 

cobrabilidade, de acordo com informações obtidas junto dos tribunais encarregues da sua cobrança. 

Nestes termos, todas os registos relativos a estes três processos foram removidos do balanço. 

Custo
Imparidade 

acumulada

Valor 

contabilistico
Custo

Imparidade 

acumulada

Valor 

contabilistico

Contribuintes e outros 2 145 202 -1 481 869 663 333 2 866 571 -1 984 648 881 923

Estado e outros entes públicos - Seg Social 4 496 4 496 4 496 4 496

Ativos financeiros - CEDIC 0 0 12 500 000 12 500 000

Depósitos bancários 14 144 105 14 144 105 333 932 333 932

16 293 803 -1 481 869 14 811 935 15 704 999 -1 984 648 13 720 351

20182019

Imparidades sobre contas 

a receber

1 de janeiro de 2018 1 984 648

Reforços do ano 0

Utilizações no ano 0

Reversões no ano 0

31 de dezembro de 2018 1 984 648

Reforços do ano 5 000

Utilizações no ano 0

Reversões no ano -507 779

31 de dezembro de 2019 1 481 869
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Ainda quanto a imparidades, foi constituída uma nova imparidade no valor de €5 000, desta vez, 

relativamente a uma contribuição para o funcionamento do SII, em dívida desde janeiro de 2019. 

• Passivos financeiros mensurados ao custo 

Os passivos financeiros mensurados ao custo são os indicados no quadro seguinte: 

 

 

O saldo apresentado na conta “Outras operações com órgãos diretivos” respeita a valores de acertos 

de contas, a devolver pela Segurança Social aos beneficiários através do Sistema. 

Na conta de “Credores por acréscimos de gastos” relevam os seguintes ajustamentos registados em 

2019: 

 

A diminuição dos Credores por acréscimos de gastos diz respeito à redução da especialização 

relativa aos advogados externos que acompanham processos judiciais em curso. Em 2019 

encontrava-se já adotado o procedimento de reconhecimento dos mesmos à medida que os serviços 

são prestados. A especialização efetuada em períodos anteriores e não consumida em 2019, no 

valor de €24 890, foi revertida no exercício de 2019, alinhando assim com o procedimento em vigor. 

No entanto, o valor da rúbrica reduz em menor dimensão devido ao movimento contrário relativo ao 

acréscimo resultante da especialização dos emolumentos devidos ao Tribunal de contas. 

 

  

2019 2018

Fornecedores 0 277

Pessoal - Outras oper. com org. directivos 1 586 1 586

Estado e outros entes públicos 291 291

Credores por acréscimos de gastos 434 503 452 033
Outras contas a pagar 515 515
Diferimentos 0 5 000

436 894 459 702
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10 Património líquido 

 

Resultados transitados 

De acordo com o nº3 do art.º 17º do Regulamento do SII, mencionado na Identificação da 

Identidade, transitam para o ano seguinte os saldos de gerência de cada exercício. 

Movimento análogo é feito relativamente ao resultado líquido de cada exercício, pelo que os 

resultados transitados registados nas Demonstrações Financeiras refletem a acumulação dos 

resultados apurados em exercícios anteriores, desde o ano da constituição do Sistema. 

Resultado líquido do período 

O resultado líquido de cada período é integrado na conta de Resultados Transitados no ano 

seguinte, após a aprovação das contas pelo Ministro das Finanças, conforme previsto no 

Regulamento aprovado pela Portaria nº 1266/2001 de 6 de novembro, com as alterações 

subsequentes já identificadas no ponto 1.1. 
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11 - Benefícios dos empregados 

 

11.1 Gastos com o Pessoal 

O Sistema de Indemnização aos Investidores não tem pessoal ao seu serviço pois, de acordo 

com o previsto no nº2 do artigo 1º do seu Regulamento, funciona junto da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários que assegura os serviços técnicos e administrativos 

indispensáveis ao seu funcionamento. 

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.  

Em 2019, inexistem remunerações da Comissão Diretiva em virtude da vogal em exercício ter 

renunciado, em 11 de Junho de 2017, ao recebimento direto das importâncias devidas a titulo 

de remuneração do cargo de vogal da Comissão Diretiva. 

Desta forma, o montante de remunerações evidenciado nas contas em 2019 diz apenas 

respeito à Comissão de Fiscalização – o Presidente e um Vogal. 

 

Com base nos diplomas acima referidos, as remunerações atribuídas aos membros dos 

órgãos do SII foram as seguintes: 

 

Não há responsabilidades com pensões relativamente aos membros dos órgãos sociais do 

Sistema de Indemnização aos Investidores. 

O Sistema não concedeu qualquer empréstimo ou facilidade de crédito a qualquer membro 

dos órgãos acima referidos. 

  

GASTOS COM O PESSOAL
2019 2018

Remunerações da Comissão de Fiscalização 10 475 10 475

Encargos sobre remunerações 2 336 2 336

12 811 12 811

REMUNERAÇÕES 2019 2018

Comissão de Fiscalização

   Presidente 5 587 5 587

   Vogal 4 888 4 888
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12 – Acontecimentos após a data do Balanço 

 

12.1 Autorização para emissão: 

Data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e indicação 

de quem autorizou 

As Demonstrações Financeiras do exercício findo foram aprovadas pela Comissão Diretiva do 

SII em 13 de março de 2020. Adicionalmente proceder-se-á de acordo com o estipulado no 

artigo 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 2019, serão estes documentos 

divulgados no portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em http://www.cmvm.pt/. 

Indicação sobre se os proprietários, ou outros, têm o poder de alterar as demonstrações 

financeiras após esta data 

Dada a submissão das contas à aprovação do Ministro das Finanças considera-se que, até à 

data dessa aprovação, as contas ainda poderão ser alteradas. 

12.2 Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço 

Não foram recebidas novas informações, após a data do balanço, acerca de condições que 

existiam à data do balanço no que respeita a Processos Judiciais em Curso. 

12.3 Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos 

Não existiram acontecimentos, após a data do Balanço, que devessem dar lugar a 

ajustamentos. Não existiram acontecimentos, após a data do Balanço, que devessem dar 

lugar a ajustamentos. De referir, no entanto, que em 14 de janeiro de 2020, o Sistema de 

Indemnização aos Investidores (SII) foi acionado, nos termos do regime jurídico em vigor, por 

efeito da divulgação pública da decisão de revogação da autorização para o exercício da 

atividade da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A. ("Orey Financial, IFIC"), 

tomada pelo Banco Central Europeu, em 10 de janeiro de 2020. 

  

http://www.cmvm.pt/
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13 - Divulgações exigidas por diplomas legais e outras informações 

 

13.1 Fornecimentos e serviços externos 

 

A variação registada em fornecimentos e serviços externos, deve-se principalmente à 

diminuição na rubrica de outros serviços especializados. Aqui se operou uma correção 

porquanto a taxa de supervisão se encontrava indevidamente contabilizada nesta rúbrica, 

tendo sido transferida para Outros gastos – taxas. 

13.2 Outros rendimentos 

 

Nos outros rendimentos destaca-se a reversão de estimativas de gastos com honorários e 

devolução de IVA indevidamente liquidado. 

13.3 Declarações decorrentes da legislação em vigor 

O SII não tem dívidas, cujo pagamento esteja em mora, ao setor público estatal – Autoridade 

Tributária e Segurança Social. 

13.4 Proposta de aplicação de resultados 

O resultado líquido de cada período é integrado na conta de Resultados Transitados no ano 

seguinte, após a aprovação das contas pelo Ministro das Finanças, conforme previsto no 

Regulamento aprovado pela Portaria nº 1266/2001 de 6 de novembro, com as alterações 

subsequentes já identificadas no ponto 1.1. 

 

 

 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
2019 2018

Estudo org.económico-financeira e auditoria 6 872 6 872

Outros serviços especializados 725 61 262

Outros fornecimentos e serviços 3 395 3 540

10 991 71 673

OUTROS RENDIMENTOS 
2019 2018

Outros rendimentos 100 038 9 294

100 038 9 294
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13.5 Garantias  

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 acionamento deste, dos montantes 

necessários para pagamento das indemnizações que forem devidas aos investidores.  

À data de 31 de dezembro de 2019 o total destes penhores, avaliados de acordo com o 

estipulado nos nºs 6 e 7 do artigo 8.º do Regulamento acima referido, situava-se em €76.004 

170. A valorização dos mesmos penhores, feita com base no último preço de fecho do ano 

2019 para cada valor mobiliário, totalizava €75.805 038. Em 31.12.2019 encontrava-se em 

desmobilização um penhor no valor €15.464, relativo a 1 entidade cuja atividade cessou no 

final de 2019. 

Em 2019 e tal como referido no ponto 2.2 do Relatório de Atividades o SII recebeu €754.103,50 

referentes ao crédito que lhe foi reconhecido no processo de insolvência do Banco Privado 

Português, S.A. (em liquidação), subsistindo por recuperar um crédito de juros de mora 

calculados sobre o montante de €751.656,18 (este, pago em 2019 e correspondente à 

contribuição do próprio Banco Privado Português, S.A. (em liquidação) para o financiamento 

do acionamento originado por este Banco em 16.04.2010), o qual se encontra garantido pelo 

remanescente do produto do reembolso das obrigações do tesouro que constituíam o penhor 

do Banco Privado Português, S.A. (em liquidação), no valor atual de €258 644,00. 

Os montantes de Garantias encontram-se registados em rubrica extrapatrimonial. 

13.6 Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução 

Atendendo a que o orçamento do SII está integrado no Orçamento do Estado, conforme 

referido no ponto 2, cumpre também fazer a divulgação das demonstrações relativas ao 

processo orçamental e respetiva execução de acordo com a legislação em vigor. 

Execução de relato: 

• 1 - Demonstração do Desempenho Orçamental 

• 2 - Demonstração de Execução Orçamental da Receita 

• 3 - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 
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Anexos às demonstrações Orçamentais: 

• Anexo 1 - Alterações Orçamentais da Receita; 

• Anexo 2 - Alterações Orçamentais da Despesa; 

• Anexo 4 - Operações de Tesouraria 

 

Lisboa, 13 de março de 2020 

 

A Comissão Diretiva         O Diretor do Departamento Financeiro, Patrimonial e 

         Administrativo da CMVM 

 

 

Rui Pinto                                                                   Manuel Luz 

      

      

Luís Máximo Santos     

  

  

Ana Beatriz Freitas      
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PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Relatório e Contas de 2019 

 
1. Nos termos dos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 222/99 de 22 de junho, que cria o Sistema 

de Indemnização aos Investidores (alterado pelo Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de outubro e 

pelo Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de julho) cumpre-nos emitir parecer sobre o Relatório e 

Contas relativos ao exercício de dois mil e dezanove, que nos foi apresentado pela Comissão 

Diretiva do Sistema de Indemnização aos Investidores (SII).  

 

2. No âmbito das nossas funções: 

a) Acompanhámos o desenvolvimento da atividade do SII através da informação e dos 

esclarecimentos recebidos da Comissão Diretiva, da leitura das atas das suas reuniões, da 

análise dos mapas das contas mensais bem como mediante reuniões com os responsáveis 

por algumas das principais áreas funcionais; 

b)  Durante o ano de 2019 e à semelhança do procedimento seguido desde 2010, a Comissão 

de Fiscalização solicitou regularmente informações e esclarecimentos à Comissão Diretiva 

sobre o acionamento do SII, no caso do BPP, incluindo as repercussões no seu 

financiamento e riscos associados aos processos judiciais em curso; no caso Banque Privée 

Espírito Santo, S.A. Sucursal em Portugal; do Banco Espírito Santo, S.A.; e no caso do 

Banco Internacional do Funchal, S.A.; os quais lhe foram prontamente prestados; 

c) Analisámos também a informação documental, contabilística e de gestão, disponibilizada 

pelos Serviços os quais, sempre que solicitados, nos deram todo o apoio conveniente ao 

desempenho das nossas funções; 

d) Verificámos a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem 

de suporte; 

e) Verificámos a situação financeira e económica do SII, bem como a existência e relevação 

contabilística dos ativos e passivos pertencentes ou assumidos pela Entidade, em particular 

quanto à adequação das políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adotados, não 

tendo tomado conhecimento de quaisquer irregularidades; 

 

f) Analisámos as estimativas consideradas nas demonstrações financeiras, nomeadamente ao 

nível do reconhecimento e divulgação de provisões, que nos parecem assentar em 

pressupostos razoáveis e justificados; 

g) Emitimos parecer sobre o plano de atividades e a proposta de orçamento do SII; 

h) Emitimos o Relatório Anual Global da Ação Fiscalizadora Desenvolvida; 
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i) Tomámos conhecimento da renúncia ao cargo de Presidente da Comissão Diretiva do SII, 

apresentada pela da Dra. Filomena Oliveira; 

j) Tomámos conhecimento da designação como Presidente da Comissão Diretiva do SII, do 

vogal da CMVM Dr. Rui Correia Pinto; 

k) Tomámos conhecimento do pedido da Inspeção Geral de Finanças, recebido por email no 

dia 11.04.2019, feito no seguimento do envio do Relatório de Atividades e Contas do SII de 

2018 ao Ministério das Finanças;  

l) Analisámos atualização do memorando relativo à análise da capacidade do SII em caso de 

acionamento; 

m) Fomos informados do acionamento do SII na sequência da decisão final de revogação da 

autorização da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A, tomada em 10 de 

janeiro de 2020 pelo Banco Central Europeu; e 

n) Tomámos conhecimento e concordamos com o Relatório Anual sobre a atividade 

desenvolvida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas membro desta Comissão de 

Fiscalização e que deve ser considerado como parte integrante deste Parecer. 

 

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

de prestação de contas, constatámos que: 

a) A Comissão Diretiva apresentou as Contas em Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas (SNC-AP). Tendo em consideração que o SII se encontra 

incluído dentro do perímetro de consolidação do Orçamento do Estado e classificado como 

uma entidade pública reclassificada de regime simplificado, estando por isso sujeito às 

obrigações de reporte daí decorrentes, a Comissão Diretiva procedeu a uma adaptação do 

Plano de Contas tendo em vista a sua compatibilização com o Plano de Contas Central; 

b) O Relatório da Comissão Diretiva sobre a atividade desenvolvida no ano de dois mil e 

dezanove, está em conformidade com as contas do exercício, tendo considerado que o 

documento evidencia o desempenho da Entidade; 

c) O SII foi acionado 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 Diretiva, durante o ano de 2019 não foram pagas indemnizações a investidores. 

No entanto durante esse ano o SII recebeu o crédito no montante de 751.656,18€ que lhe 

foi reconhecido no processo de insolvência do Banco Privado Português, S.A.; 

d) No caso dos acionamentos originados pela revogação da autorização para o exercício de 

atividade do Banque Privée Espírito Santo, S.A., Sucursal em Portugal, e do Banco Espírito 

Santo, S.A., até à data de 25 de março de 2020, não foi reportada qualquer situação 

enquadrável no âmbito de cobertura do SII; 
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e) No caso do acionamento originado pelo efeito da divulgação pública da decisão de 

revogação da autorização para o exercício da atividade do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A., até à data de 25 de março de 2020, não foi reportada qualquer situação 

enquadrável no âmbito de cobertura do SII; 

f) Ainda no caso do acionamento originado pelo efeito da divulgação pública da decisão de 

revogação da autorização da AMP Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A., até à data de 25 de março de 2020, não foi reportada qualquer 

situação enquadrável no âmbito de cobertura do SII; 

g)  O SII foi acionado em 14 de janeiro de 2020 nos termos do regime jurídico em vigor, por 

efeito da divulgação pública da decisão de revogação da autorização para o exercício da 

atividade da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A., tomada pelo Banco 

Central Europeu, em 10 de janeiro de 2020, tal como consta do ponto 12.3 do Anexo às 

Demonstrações Financeiras; 

 

4. Ponderado o que antecede e a observância legal emitimos o seguinte 

 

 

PARECER 

 

É entendimento desta Comissão de Fiscalização que o Relatório e Contas do exercício de dois mil 

e dezanove, apresentado pela Comissão Diretiva está elaborado em termos que merecem o nosso 

parecer favorável. 

 

 

25 de março de 2020 

 

A Comissão de Fiscalização: 

 

Presidente: 

Álvaro Pinto Coelho de Aguiar 

 

Vogal: 

Sérgio Alexandre dos Reis Gonçalves do Cabo  

 

Vogal ROC: 
CFA - Cravo Fortes, Antão & Associados, S.R.O.C., Lda. 
Representada por Avelino Azevedo Antão, ROC N.º 589 


