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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 35/2009 

Arguido(s): I’M, S.G.P.S., S.A. 

Tipo de infracção: 
PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    
ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  
SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  
IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  
PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  
DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  
DI   Difusão da Informação    X 
PQ   Participações Qualificadas     
RCA   Relatório e Contas Anuais     
RCS   Relatório e Contas Semestrais    
RCT   Relatório e Contas Trimestrais    
 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Comum 
Infracções: Violação do dever de não utilização de informação privilegiada (artigo 248.º, n.º 4, 
do CdVM) 
Factos ocorridos em: 2008  

 
Estado do processo: 
Foi requerida a impugnação judicial desta decisão  
A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva. X 
 
Tendo em conta o disposto no artigo 422.º do Código dos Valores mobiliários vem a CMVM 
divulgar a seguinte decisão: 
 

1. A Arguida I’M SGPS, S.A., é uma sociedade comercial, em Janeiro de 2008, detida e 
administrada por administradores da Martifer, SGPS, S.A.. 

2. A arguida utilizou, entre 14 e 21 de Janeiro de 2008, a informação privilegiada que tinha, em 
virtude do exercício de funções dos seus accionistas e administradores no Conselho de 
Administração da Martifer, comprando acções desta empresa, sabendo que a divulgação da 
referida informação seria susceptível de provocar uma subida sensível no valor das acções 
da Martifer. 

3. A utilização de informação privilegiada que ainda não tinha sido tornada pública constitui 
contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 394.º, n.º 1, alínea i) do CdVM, punível 
com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º, n.º 1, alínea a), do 
mesmo Código. 

 
 
O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar à Arguida I’M SGPS, S.A. uma coima de € 
25.000 (vinte e cinco mil euros) por cada uma das 6 violações, a título doloso, do dever de não 
utilização de informação privilegiada que ainda não tinha sido tornada pública previsto no artigo 
248.º, n.º 4 do CdVM - cada infracção constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do 
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artigo 394.º, n.º 1, alínea i) do CdVM, punível com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos 
do artigo 388.º, n.º 1, alínea a), do mesmo Código. 

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas nos termos do artigo 19.º 
RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho Directivo deliberou aplicar à 
Arguida a coima única de € 40.000 (quarenta mil euros). 
 
 
 


