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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 2009 
 
No ano de 2009, a actividade do Sistema de Indemnização aos Investidores (SII ou Sistema)       
centrou-se na sua gestão corrente, na revisão do enquadramento jurídico e na elaboração de     
simulações e análises de impacto respeitantes a diversos cenários de accionamento do SII. 
 
 
2.1. Entidades participantes 
 
Em 31 de Dezembro de 2009, participavam no SII 71 entidades, tendo-se verificado, em 2009,          
a adesão de três novas entidades e o cancelamento de quatro. 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 garantidos pelo SII, em 31 de Dezembro de 2009, rondava os €115,1 mil milhões 
(€114,7 mil milhões, em 2008), repartidos por 71 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 2009, a responsabilidade máxima estimada 
do SII, nesta data, seria de €20,3 mil milhões (€20,2 mil milhões, em 2008). Em caso de             
accionamento, o valor agregado das contribuições máximas anuais das entidades participantes 
ascendia a €236,1 milhões (€235,8 milhões em 2008). Se se considerar o valor do capital próprio do 
SII, a capacidade máxima anual de reembolso, sem recurso a empréstimos, era de €242,1 milhões 
(€240,9 milhões, em 2008), o que corresponde a uma capacidade teórica de reembolso de 84,9% 
(85,9%, em 2008) do valor médio dos activos garantidos pelo SII em cada entidade participante 
(€285,2 milhões). 

Entidade Participante Adesão Entidade Participante
(continuação)

Banco ActivoBank, S.A. 31-01-2000 Orey Gestão de Activos - SGFIM, S.A.
Banco Invest, S.A. 31-01-2000 Grow  Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. 31-01-2000 Banco Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Banco Comercial Português, S.A. 31-01-2000 Banco Português de Gestão, S.A.
Banco de Investimento Global, S.A. 31-01-2000 Intervalores - Sociedade Corretora, S.A.
Banco Efisa, S.A. 31-01-2000 Finibanco, S.A.
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 31-01-2000 F&C Portugal - Gestão de Patrimónios, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A. 31-01-2000 Ok2Deal - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.
Banco Finantia, S.A. 31-01-2000 Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.
Banco Itaú Europa, S.A. 31-01-2000 Banco Espírito Santo dos Açores, S.A.
Banco Popular Portugal, S.A. 31-01-2000 Luso Partners - Sociedade Corretora, S.A.
Banco Português de Investimento, S.A. 31-01-2000 Invest Quest - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
Banco Português de Negócios, S.A. 31-01-2000 Banco BPI, S.A.
Banco Privado Português, S.A. 31-01-2000 Golden Broker - Sociedade Corretora, S.A.
Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 31-01-2000 Full Trust - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
Banco Santander Totta, S.A. 31-01-2000 Valor Alternativo - SGFIM, S.A.
Banif - Banco de Investimento, S.A. 31-01-2000 Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, S.A.
BMF - Sociedade de Gestão de Patrimónios, S.A. 31-01-2000 MG Gestão de Activos Financeiros - SGFIM, S.A.
Caixa - Banco de Investimento, S.A. 31-01-2000 Blue Activos Financeiros - Soc. Gestora de Patrimónios, S.A.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl 31-01-2000 Finivalor - SGFIM, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral 31-01-2000 BPN Gestão de Activos - SGFIM, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 31-01-2000 Santander Asset Management - SGFIM, S.A.
Carnegie Investimentos-Gestão de Patrimónios,S.A. (a) 31-01-2000 Crédito Agrícola Gest - SGFIM, S.A.
Intermoney Portugal - Sociedade Financeira Corretagem, SA 31-01-2000 Pedro Arroja - Gestão de FIM, S.A.
Deutsche Bank (Portugal), S.A. 31-01-2000 Altavisa - Gestão de Patrimónios, S.A.
ESAF - Espirito Santo Gestão de Patrimónios, S.A. 31-01-2000 BPI Gestão de Activos - SGFIM, S.A.
Finanser - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. (a) 31-01-2000 Fortune - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
Fincor - Sociedade Corretora, S.A. 31-01-2000 Banque Privée Espírito Santo - Sucursal em Portugal
IBCO - Gestão de Patrimónios, S.A. 31-01-2000 Hyposw iss Private Bank Genève - Sucursal em Portugal
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira Corretagem, S.A. 31-01-2000 Optimize Investment Partners - SGFIM, S.A.

Quadro 1
Entidades participantes em 31.12.2009



2.3. Penhores constituídos 
 
O montante dos valores mobiliários dados em penhor pelas entidades participantes ascendia, em 31 
de Dezembro de 2009, a cerca de €71,1 milhões (€75,8 milhões, em 2008), 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. 
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Valor

N.º de entidades participantes 71
Valor total dos activos elegíveis protegidos pelo SII 1 € 115.057.406.164
Rácio 'Responsabilidade Total do SII / Activos Elegíveis' 2 17,6%
Valor máximo estimado das indemnizações a pagar pelo SII € 20.250.103.485
Valor médio das indemnizações por entidade participante € 285.212.725
Contribuições máximas anuais das ent. participantes em caso de accionamento 3 € 236.147.022
Capital próprio do SII € 5.971.142
Capacidade máxima de reembolso anual sem recurso a empréstimos € 242.118.165
Capacidade média de reembolso em caso de accionamento 84,9%

1

2

3

Quadro 2
Estimativa sobre capacidade de reembolso em caso de accionamento, em 31.12.2009

Descrição

De acordo com o últ imo reporte completo de informação semestral: 30.06.2009.

Valor correspondente a 2‰ do valor médio dos 2 últ imos reportes completos de informação semestral (31.12.2008 e 30.06.2009), 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.

Quantidade
Descrição Código ISIN

OT Abr/2011 (b) PTOTE4OE0040 2.256.491.130 € 23.145.687
OT Jun/2011 (b) PTOTEJOE0006 1.184.707.815 € 12.486.939

OT Out/2016 PTOTE6OE0006 1.174.500.000 € 12.432.317
OT Set/2013 PTOTEGOE0009 906.315.273 € 9.977.625
OT Jun/2012 PTOTEKOE0003 602.120.014 € 6.455.931
OT Jun/2014 PTOTE1OE0019 219.350.000 € 2.347.791
Consolidado PTCON2OE0007 234.187.608 € 1.419.177

Obr. BES Jan/2012 PTBEMPOE0018 22 € 1.100.000
OT Out/2015 PTOTE3OE0017 60.350.000 € 608.231
Consolidado PTCON4OE0005 51.873.984 € 392.717

Obr. CGD Dez/2011 PTCG1HOM0003 6 € 300.000
Consolidado PTCON3OE0006 46.390.200 € 203.338
Consolidado PTCON1OE0008 17.611.057 € 115.793
OT Abr/2021 PTOTEYOE0007 5.188.300 € 50.807
OT Jun/2018 PTOTENOE0018 3.367.200 € 35.529

Total 6.762.452.609 € 71.071.882

(b) Valores mobiliários com prazo de vencimento inferior a 18 meses, cuja subst ituição será efectuada em simultâneo 
com a prestação da informação semestral relat iva a 31.12.2009.

(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
€70.900.244.

Valor mobiliário

Quadro 3
Valores mobiliários dados em penhor, em 31.12.2009

Valor 
(a)



2.4. Demonstrações financeiras 
 
No exercício de 2009, o SII registou um resultado líquido positivo de €905.621 (€754.324, em 2008), 
gerado quase integralmente pela actividade corrente. O resultado extraordinário foi de apenas 
€5.147. 
 
No Balanço, destacam-se, no Activo, as disponibilidades que totalizavam €5.801.516 (€5.072.112, 
em 2008). As rubricas do Passivo representam valores a pagar em 2010, maioritariamente relativos 
a custos gerados em 2009 e valores recebidos em 2009 relativos a proveitos imputáveis a 2010. 
 
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. 
 
O montante entregue, pelas novas entidades participantes, que aderiram ao SII durante o ano de 
2009, para financiar as despesas de funcionamento do Sistema, totalizou €2.500. 
 
O financiamento corrente de 2009 cingiu-se a esta contribuição, pois a Comissão Directiva dis-
pensou todas as entidades participantes em 31 de Dezembro de 2008 do pagamento do montan-
te destinado a fazer face às despesas de funcionamento em 2009, tendo em consideração a sufi-
ciência dos montantes disponíveis para fazer face às despesas correntes orçamentadas para o 
ano. 
 
Atendendo à expectativa de um eventual accionamento em 2010, pela primeira vez desde a cria-
ção 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. 
 
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. 
  
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 investi-
mento e às sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário (enquanto entidades habili-
tadas 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 2009 ascen-
deu a €6.727.500,00 (€3.965.000, em 2008), dos quais foram recebidos €536.250 (€370.000, em 
2008). 
 
Em relação aos processos de contra-ordenação instaurados em anos anteriores, foram ainda 
recebidos €107.000 (€212.500, em 2008) e foi comunicado ao SII ter sido cobrada em Tribunal 
uma coima de €200.000, cujo montante, no final do ano, não tinha dado entrada nas contas do 
Sistema. 
 
2.5.3. Remuneração de aplicações financeiras 
 
O montante médio anual das aplicações financeiras dos excedentes de tesouraria, em Depósitos 
a Prazo, foi de €4.888.929 (€4.131.881, em 2008). Estas aplicações geraram um rendimento de 
€185.121 (€221.186, em 2008), o que equivale a uma taxa média bruta de remuneração anual de 
cerca de 3,79%. 
 
Adicionalmente, o rendimento gerado por saldos em contas de Depósitos à Ordem totalizou €408 
(€7.717, em 2008). 

6 



2.6. Accionamentos e indemnizações pagas 
 
Não se registou, durante o ano 2009, qualquer accionamento do SII, pelo que não houve lugar ao 
pagamento de qualquer indemnização. 
 
2.7. Alteração do regime jurídico 
 
Em 2009, o Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de Julho, e a Portaria n.º 1426-A/2009, de 18 de 
Dezembro, modificaram, respectivamente, o regime jurídico do SII, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
222/99, de 22 de Junho, e o Regulamento do Sistema de Indemnização aos Investidores, aprovado 
pela Portaria n.º 1266/2001, de 6 de Novembro. 
 
As principais alterações introduzidas tiveram como objectivo: 

• Clarificar o âmbito da cobertura do SII, no que respeita às garantias contratualmente presta-
das por entidade participante; 

• Clarificar e reforçar o âmbito das exclusões da cobertura do SII; 
• Introduzir um mecanismo de suspensão da indemnização do SII em caso de fundadas dúvi-

das quanto ao direito à indemnização ou na pendência de acção judicial ou de procedimento 
contra-ordenacional contra o interessado; 

• Reforçar os deveres de informação das entidades participantes; 
• Introduzir mecanismos de solidariedade entre os sistemas públicos de protecção das poupan-

ças, permitindo que o Fundo de Garantia de Depósitos preste apoio financeiro ao SII, sob a 
forma de empréstimos e garantias; 

• Estabelecer um limite máximo ao montante da contribuição que cada entidade participante 
está obrigada a efectuar em caso de accionamento do SII, em função dos respectivos fundos 
próprios. 

 
No âmbito dos trabalhos preparatórios das referidas alterações ao regime jurídico, foram elaboradas 
análises sobre o impacto que o aumento do limite da indemnização por investidor para €50.000 ou 
€100.000 teria nas entidades participantes, em caso de accionamento, tendo-se concluído pela 
manutenção do limite existente. 
 
2.8. Análise do impacto de um accionamento originado pelo Banco Privado Português, S.A. 
 
Em 2009, foi realizado um estudo com o objectivo de avaliar a adequação dos fundos do SII face a 
um eventual accionamento originado pelo Banco Privado Português, S.A. e o impacto nas entidades 
participantes: 
 
De acordo com estudo efectuado: 

• Tendo em conta o limite máximo da indemnização por investidor (€25.000), o montante total 
das indemnizações poderia ascender a 62,5 milhões de euros, num cenário de 2.500 investi-
dores lesados, ou a 125 milhões de euros, num cenário de 5.000 investidores; 

• Em qualquer destes cenários, o montante máximo estimado para as indemnizações a pagar 
ficava abaixo da capacidade máxima anual do SII, com base nas contribuições das entidades 
participantes; 

• As contribuições a pagar pelas empresas de investimento e sociedades gestoras de fundos de 
investimento mobiliário poderiam ter, em alguns casos, um impacto significativo nos respecti-
vos capitais próprios. 
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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. 
 
A Comissão Directiva agradece igualmente o trabalho prestado pelo vogal da Comissão Directiva, 
Sr. Dr. Mário Vicente Arraia, que cessou funções no ano de 2009. 
 
 
 
Lisboa, 8 de Março de 2010  

 
A Comissão Directiva 
 

 
 
Amadeu José Ferreira - Presidente 
 
 
José António da Silveira Godinho - Vogal 
 
 
Ana Beatriz Freitas - Vogal 
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Contas 2009 
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Balanço 
Em 31 de 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 2009 
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Demonstração dos Resultados 
Em 31 de 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 2009 
 

 
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O Sistema de Indemnização aos Investidores, designado abreviadamente por Sistema, 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, e 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 Regulamen-
to da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nº 2/2000. 
 
A sua actividade consiste em garantir, nas condições e de acordo com os limites estabeleci-
dos no Decreto-Lei acima referido e respectivas normas regulamentares a cobertura dos 
créditos de que seja sujeito passivo uma entidade participante em consequência da incapa-
cidade financeira desta para, de acordo com as condições legais e contratuais aplicáveis, 
reembolsar os investidores dos fundos que lhes sejam devidos ou que lhes pertençam e que 
se encontrem especialmente afectos a operações de investimento, ou restituir aos investido-
res os instrumentos financeiros que lhes pertençam e 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. 
 
As contas do Sistema são apresentadas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade 
(POC) e enviadas para aprovação do Ministro das Finanças com o Relatório Anual e o pare-
cer da Comissão de Fiscalização. 
 
Assim, as notas que se seguem respeitam a ordem estabelecida no POC, não sendo aplicá-
veis ao Sistema as identificadas com os n.os 1 e 2, 4 a 24, 26 a 39, 41, 42 e 47. 

 
NOTA 03  As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios         

contabilísticos geralmente aceites em Portugal, nomeadamente os da prudência, 
da continuidade, da especialização dos exercícios, da consistência, da materiali-
dade e da substância sobre a forma.  

 
NOTA 25  A conta Outras Operações com Órgãos Directivos apresenta um saldo credor de 

€1.586,04, representando valores a devolver pela Segurança Social aos beneficiá-
rios, através do Sistema.  

 
NOTA 40  A conta de Resultados Transitados evidencia, em 2009, um acréscimo de              

€ 754.323,57 resultante da transferência do Resultado Líquido do Exercício de 
2008.  

 
NOTA 43  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 e, durante o ano de 2009, tiveram os seguintes valores: 
 

  Comissão Directiva (1 Vogal)    € 20.949,46 
  Comissão de Fiscalização (Presidente e 1 Vogal) € 10.474,80 

 
NOTA 44  As prestações de serviços correspondem às contribuições das entidades  
  participantes para as despesas de funcionamento do Sistema.  
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Contas 2009 
 

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
NOTA 45  Demonstração dos Resultados Financeiros - Vide Anexo I  
 
NOTA 46 Demonstração dos Resultados Extraordinários – Vide Anexo II.   
 
NOTA 48 Outras Informações 

 
Processos judiciais relativos a coimas. 
 

Não se encontra reflectido nas contas o produto das coimas relativas a processos 
de contra-ordenação instaurados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliá-
rios e pelo Banco de Portugal, sobre os quais poderá caber recurso para os Tribu-
nais competentes e que poderá, no máximo, atingir o valor de € 11.114.000,00. 
 
Processo de execução do IGFSS, IP contra o SII 
 

Em 28-01-2009 foi recebida uma carta da Caixa Geral de Depósitos informando o 
SII da penhora de € 16.227,58, na sua conta de Depósitos à Ordem, determinada 
pelo Serviço de Finanças de Lisboa I, no âmbito de um processo da Segurança 
Social.  
 

Em 03/02/2009, por consulta ao site daquela entidade foi ainda encontrado outro 
processo contra o SII. 
 

Ambos os processos se baseavam em falta de pagamento de contribuições e   
quotizações relativas a vários períodos entre 2004 e 2006. 
 

Dado tratar-se de um lapso da Segurança Social, o processo foi entregue a um 
advogado para efeitos de dedução de oposição à execução, com fundamento em 
duplicação de colecta, nos termos da alínea g) do artº 204º do Código do Procedi-
mento e de Processo Tributário. 
 

Como resultado dessa acção já foi ordenado o levantamento de todas as penho-
ras de contas bancárias. Informalmente, foi também recebida do Centro Distrital 
da Segurança Social uma informação favorável sobre a oposição à execução pelo 
que, em princípio, o processo já não deve seguir para Tribunal. 
 
 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 2009 o total destes penhores, avaliados de acor-
do com o estipulado nos n.os 6 e 7 do artigo 8.º do Regulamento acima referido, 
situava-se em €71.071.881,69. A valorização dos mesmos penhores, feita com 
base no último preço de fecho do ano 2009 para cada valor mobiliário, totalizava 
€ 70.900.244,00. 

 
A Directora Adjunta do Departamento  A Comissão Directiva   
Administrativo, Financeiro                            
Rec. Humanos CMVM                                                   
 

Ana Bela Alves           Amadeu José Ferreira - Presidente    
                                                                             

       José António da Silveira Godinho - Vogal 
 

                                                                       Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas - Vogal 
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Contas 2009 
 
 

ANEXO I 

 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
 
 
 
 

 
 

Demonstração dos Resultados Extraordinários 
Em 31 de Dezembro de 2009 

NOTA 45  

NOTA 46  

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 
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Demonstração dos Resultados Financeiros 
Em 31 de 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 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Período de 1 de Janeiro a 31 de 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 
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Contas 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Em 31 de 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 
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PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2009 
 
1. Nos termos da lei e do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos emitir parecer sobre o Relató-

rio e Contas relativos ao exercício de dois mil e nove 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 respon-
sáveis por algumas das principais áreas funcionais. Foi também analisada 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; 

b) Analisámos também a informação documental, contabilística e de gestão, disponibilizada 
pelos serviços e verificámos a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documen-
tos 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 parti-
cular 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 desen-
volvida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas membro desta Comissão de Fis-
calização 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 
nove, nomeadamente quanto à sua conformidade com as contas do exercício, tendo consi-
derado que o documento evidencia de forma clara o desempenho da Entidade; 

b) É provável o eventual accionamento do SII no âmbito do sistema financeiro português, ten-
do sido estudadas as soluções de financiamento para essa eventualidade, tal como consta 
do ponto 2.8 do Relatório da Comissão Directiva; 

c) Não tomámos conhecimento de quaisquer irregularidades. 
d) 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 
nove apresentado pela Comissão Directiva está elaborado em termos que merecem o nosso       
parecer favorável. 
 

Lisboa, 26 de Março de 2010 

 
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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Avenida da Liberdade, n.º 252 
1056-801 Lisboa 

 
Telefone: 21 317 70 00 

Fax: 21 353 70 77 
E-mail: cmvm@cmvm.pt 

 


