
 

 1 

DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRAORDENAÇÃO EM REGIME DE ANONIMATO 
 
Processo de contraordenação da CMVM n.º: 27/2020 

Arguido: […] 

Tipo de infração: 

PI   Proteção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Coletivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros X 

DI   Difusão da Informação     

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

AUD  Auditores  

PAI  Peritos Avaliadores de Imóveis  

BCFT  Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo  

 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Sumaríssimo  
Infrações: Artigo 314.º-A, n.º 1, do CdVM, artigo 312.º-D, n.º 1, alíneas c) e d), do CdVM, artigo 
312.º-A, n.º 3, alínea d), do CdVM e artigo 323.º-A, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e h), do CdVM. 
Factos ocorridos em: 2015-2018 

 
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 422º, nº 1 e nº 3, alínea a), do Código dos Valores 

Mobiliários, vem a CMVM divulgar a seguinte decisão em regime de anonimato: 

 

1. O Arguido, na qualidade de intermediário financeiro, celebrou com os seus clientes 

contrato mediante o qual se obrigava a tomar, por conta dos clientes, as decisões de 

investimento necessárias a replicar nas respetivas carteiras a carteira de uma terceira 

entidade – o que se reconduz a um contrato de gestão de carteira. 

2. No âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras, o arguido não obteve, de 

nove clientes, informação relativa (i) à sua situação financeira, incluindo a capacidade 

para suportar perdas, e (ii) aos seus objetivos de investimento, incluindo a sua tolerância 

ao risco. 

3. Com a sua conduta, o Arguido violou, por nove vezes, o dever de, no âmbito da 

prestação do serviço de gestão de carteiras por conta de outrem, obter dos clientes a 

informação devida, previsto no artigo 314-A.º, n.º 1, do CdVM, o que constitui a prática 

de nove contraordenações muito graves, puníveis, nos termos conjugados dos artigos 

397.º, n.º 2, alínea g) e 388.º, n.º 1, alínea a), ambos do CdVM, com coima entre €25 

000 (vinte cinco mil euros) e €5 000 000 (cinco milhões de euros). 

4. De igual modo, no âmbito do serviço de gestão de carteiras, o Arguido não prestou, a 

dois clientes, informação sobre (i) a especificação do valor de referência face ao qual 
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serão comparados os resultados da carteira dos clientes e (ii) os tipos de instrumentos 

financeiros suscetíveis de serem incluídos na carteira do cliente e os tipos de transações 

suscetíveis de serem realizadas sobre esses instrumentos, incluindo eventuais limites 

aplicáveis. 

5. Com a sua conduta, o Arguido violou, por duas vezes, o dever de prestar aos seus 

clientes a informação devida, previsto no artigo 312.º-D, n.º 1, alíneas c) e d), do CdVM, 

o que constitui a prática de duas contraordenações muito graves, puníveis, nos termos 

conjugados dos artigos 397.º, n.º 2, alínea g) e 388.º, n.º 1, alínea a), ambos do CdVM, 

com coima entre €25 000 (vinte cinco mil euros) e €5 000 000 (cinco milhões de euros). 

6. No âmbito do serviço de gestão de carteiras, o Arguido remeteu, aos clientes 

subscritores do mesmo, documentos dos quais constava a menção a “Rentabilidade dos 

Ativos” tendo por referência (i) os últimos 12 meses de execução do contrato e (ii) o 

tempo decorrido desde o início do ano, sem que contivessem qualquer aviso 

proeminente de que os dados incluídos sob a menção “Rentabilidade dos Ativos” se 

referem ao passado e que os resultados registados no passado não constituem um 

indicador fiável dos resultados futuros. 

7. Com a sua conduta, o Arguido violou, por cinquenta e quatro vezes, o dever de prestar 

aos seus clientes a informação devida, previsto no artigo 312.º-A, n.º 3, alínea d), do 

CdVM, o que constitui a prática de cinquenta e quatro contraordenações muito graves, 

puníveis, nos termos conjugados dos artigos 397.º, n.º 2, alínea g) e 388.º, n.º 1, alínea 

a), ambos do CdVM, com coima entre €25 000 (vinte cinco mil euros) e €5 000 000 

(cinco milhões de euros). 

8. O Arguido não remeteu, aos clientes a quem prestava o serviço de gestão de carteiras, 

uma declaração periódica, relativa às operações realizadas, que contivesse uma 

comparação dos resultados registados durante o período coberto pela declaração com o 

nível de referência dos resultados de investimento (caso exista) acordado entre a 

empresa de investimento e o cliente, e relativamente a todas as transações executadas 

durante o período em causa, as informações necessárias. 

9. Com a sua conduta, o Arguido violou, por nove vezes, o dever de prestar aos seus 

clientes a informação devida, previsto no artigo 323.º-A, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e h) do 

CdVM, o que constitui a prática de nove contraordenações muito graves, puníveis, nos 

termos conjugados dos artigos 397.º, n.º 2, alínea g) e 388.º, n.º 1, alínea a), ambos do 

CdVM, com coima entre €25 000 (vinte cinco mil euros) €5 000 000 (cinco milhões de 

euros). 

 

Atentas as circunstâncias do caso concreto, deliberou o Conselho de Administração da 

CMVM aplicar ao Arguido uma Admoestação. 

 
 


