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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRAORDENAÇÃO 
 
Processo de contraordenação da CMVM n.º: 32/2017 

Arguido: Lynx Asset Managers – SGOIC, S.A. 

Tipo de infração: 

PI   Proteção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Coletivo X 

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 X 

 
 
Assunto: Decisão 
Forma de Processo: Sumaríssimo 
Infrações: (i) Artigo 7º, nº 4 (conjugado com o artigo 7º, nº 3, alínea a)), artigo 9º, nº 1, alínea c), 
artigo 9º, nº 1, alínea e) e artigo 21º, todos da Lei nº 25/2008, de 5 de junho; (ii) Artigo 23º, nº 1, 
alínea b), ponto i), artigo 24º, nº 1, alínea a), ponto viii) (conjugado com o artigo 25º, nº 7), artigo 
24º, nº 1, alínea a), pontos iv), vi), viii), ix) e x)) e alínea b), ii) e viii), artigo 51º, nº 1, alínea c) 
(conjugado com o artigo 52º, nº 5) e artigo 12º, nº 2, alínea j) (conjugado com os artigos 23º, nº 
1, alínea b), ponto i) e 12º, nº 1), todos da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto; (iii) Artigo 5º, nº 4 
(conjugado com o artigo 5º, nº 2) do Regulamento da CMVM nº 1/2008; (iv) Artigo 7º, nº 1, do 
CódVM, artigo 7º, nº 1, do CódVM (conjugado com a norma número 1, número 1.2 e com o 3º 
parágrafo do nº 3 do Anexo III, ambos da Instrução da CMVM nº 4/2011, de 3 de março), artigo 
7º, nº 1, do CódVM (conjugado com os artigos 11º-A, nos 1, alínea d), e 3º, alínea d) e 11º, nº 1, 
do Regulamento da CMVM nº 2/2007), artigo 7º, nº 1, do CódVM (conjugado com o artigo 17º do 
Regulamento da CMVM nº 3/2015 e com a norma número 5 da Instrução da CMVM nº 7/2016), 
artigo 306º, nº 5, alíneas b) e f) e artigo 389º, nº 1, alínea c), do CódVM (conjugado com o artigo 
11º, alínea b), do Regulamento da CMVM nº 1/2008); (v) Artigo 20º, nº 3, alínea b), (conjugado 
com o artigo 19º, nº 3, alínea d), do Regime Jurídico do Capital de Risco, Empreendedorismo 
Social e Investimento Especializado, e o com artigo 31º, nº 3, do Regulamento de Gestão), artigo 
21º, nº 1, artigo 17º, nº 4, alínea k), artigo 35º, nº 7, e artigo 62º, nº 1, todos do Regime Jurídico 
do Capital de Risco, Empreendedorismo Social e Investimento Especializado. 
Factos ocorridos em: 2015 -2018 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão Não 

A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva. Sim 

 
Tendo em conta o disposto no artigo 422º, nº1, do CódVM e no artigo 178º, n.º 1, da Lei nº 

83/2017, de 18 de agosto, vem a CMVM divulgar a seguinte decisão: 

 

1. No âmbito do cumprimento dos deveres enquanto entidade sujeita às obrigações 
constantes da Lei nº 25/2008, de 5 de junho e da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto, que 
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estabelecem medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 
terrorismo: 
 
1.1. (i) A Arguida não obteve informação sobre a origem dos fundos movimentados no 

âmbito de uma relação de negócio. 
1.2. Com a sua conduta a Arguida, violou o dever de diligência, previsto no artigo 9º, nº 

1, alínea c), da Lei nº 25/2008, o que constitui a prática de uma contraordenação, 
punível, de acordo com a conjugação dos artigos 53º, alínea d) e 54º, alínea a), 
ponto i), da Lei nº 25/2008, com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e 
os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

1.3. (ii) A Arguida não definiu políticas e procedimentos internos adequados ao 
cumprimento dos deveres relativos ao combate ao branqueamento de capitais e do 
financiamento ao terrorismo. 

1.4. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de controlo, previsto no artigo 21º da 
Lei nº 25/2008, de 5 de junho, o que constitui a prática de uma contraordenação, 
punível, de acordo com o disposto nos artigos 53º, alínea t) e 54º, alínea a), ponto 
i), da Lei nº 25/2008, com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e os 
€5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

1.5. (iii) A Arguida não recolheu documentos comprovativos dos elementos 
identificativos relativos à profissão e entidade patronal dos titulares ou 
representantes relativamente a cinco dos seus clientes. 

1.6. Com a sua conduta, a Arguida violou, por cinco vezes, o dever de identificação dos 
titulares e representantes, previsto no artigo 24º, nº 1, alínea a), ponto viii), 
conjugado com o artigo 25º, nº 7, ambos da Lei nº 83/2017, o que constitui a prática 
de cinco contraordenações, puníveis, cada uma delas, de acordo com o disposto 
nos artigos 169º, alínea s) e 170º, alínea a), ponto i), da Lei nº 83/2017, com coima 
entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de 
euros). 
 

1.7. (iv) A Arguida não dispunha de elementos de identificação atualizados 
relativamente a cinco dos seus clientes. 

1.8. Com a sua conduta, a Arguida violou, por cinco vezes, o dever de diligência, 
previsto no artigo 9º, nº 1, alínea e), da Lei nº 25/2008, o que constitui a prática de 
cinco contraordenações, puníveis, cada uma delas, de acordo com o disposto nos 
artigos 53º, alínea d) e 54º, alínea a), ponto i), da Lei nº 25/2008, com coima entre 
os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

1.9. (v) A Arguida não registou no seu software os elementos referentes à data de 
nascimento, tipo de documento de identificação, número, data de validade e 
entidade emitente, profissão, entidade patronal, naturalidade e residência (em 
conformidade com o comprovativo de residência de que dispunha) relativos a 14 
clientes. 

1.10. Com a sua conduta, a Arguida violou, por 14 vezes, o dever de identificação, 
previsto no artigo 24º, nº 1, alínea a), pontos iv), vi), viii), ix) e x)), da Lei nº 83/2017, 
o que constitui a prática de 14 contraordenações, puníveis, cada uma delas, de 
acordo com o disposto nos artigos 169º, alínea s) e 170º, alínea a), ponto i), da Lei 
nº 83/2017, com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e os 
€5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

1.11. (vi) A Arguida não registou no seu software os elementos referentes ao objeto social 
e ao CAE, relativos a quatro clientes. 

1.12. Com a sua conduta, a Arguida violou, por quatro vezes, o dever de identificação, 
previsto no artigo 24º, nº 1, alínea b), ii) e viii), da Lei nº 83/2017, o que constitui a 
prática de quatro contraordenações, puníveis, cada uma delas, de acordo com o 
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disposto nos artigos 169º, alínea s) e 170º, alínea a), ponto i), da Lei nº 83/2017, 
com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco 
milhões de euros). 
 

1.13. (vii) A Arguida não recolheu os elementos identificativos dos beneficiários efetivos 
de um seu cliente pessoa coletiva. 

1.14. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de verificação da identidade dos 
beneficiários efetivos, previsto no artigo 7º, nº 4 (conjugado com o artigo 7º, nº 3, 
alínea a)), ambos da Lei nº 25/2008, o que constitui a prática de uma 
contraordenação, punível, de acordo com o disposto nos artigos 53º, alínea a) e 
54º, alínea a), ponto i), da Lei nº 25/2008, com coima entre os €50.000,00 
(cinquenta mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

1.15. (viii) A Arguida não conservou os resultados da análise a 148 operações, reduzidos 
a escrito, por um período de sete anos, não estando os mesmos à disposição da 
CMVM. 

1.16. Com a sua conduta, a Arguida violou, por 148 vezes, o dever de conservação, 
previsto no artigo 51º, nº 1, alínea c) (conjugado com o artigo 52º, nº 5), ambos da 
Lei nº 83/2017, o que constitui a prática de 148 contraordenações, puníveis, cada 
uma delas, de acordo com o disposto nos artigos 169º, alínea uuu) e 170º, alínea 
a), ponto i), da Lei nº 83/2017, com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) 
e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

1.17. (ix) A Arguida não analisou 462 operações, cujo montante era igual ou superior a 
€15.000,00. 

1.18. Com a sua conduta, a Arguida violou, por 462 vezes, o dever de identificação e 
diligência, previsto no artigo 23º, nº 1, alínea b), ponto i), da Lei nº 83/2017, o que 
constitui a prática de 462 contraordenações, puníveis, cada uma delas, de acordo 
com o disposto nos artigos 169º, alínea s) e 170º, alínea a), ponto i), da Lei nº 
83/2017, com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e os €5.000.000,00 
(cinco milhões de euros). 
 

1.19. (x) A Arguida não estava dotada de um mecanismo que permitisse testar 
regularmente as operações realizadas, cujo montante fosse igual ou superior a 
€15.000,00. 

1.20. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de controlo, previsto no artigo 12º, nº 
2, alínea j), da Lei nº 83/2017, o que constitui a prática de uma contraordenação, 
punível, de acordo com o disposto nos artigos 169º, alínea c) e 170º, alínea a), 
ponto i), da Lei nº 83/2017, com coima entre os €50.000,00 (cinquenta mil euros) e 
os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

2. (xi) A Arguida, na qualidade de entidade gestora de um fundo de capital de risco, avaliou 
um ativo com recurso ao valor de aquisição, decorridos 12 meses após a aquisição 
daquele. 

3. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de utilizar o método do justo valor, previsto 
no artigo 5º, nº 4 (conjugado com o artigo 5º, nº 2), ambos do Regulamento da CMVM nº 
1/2008, o que constitui uma contraordenação grave, punível, de acordo com o disposto 
nos artigos 400º, alínea b), e 388º, nº 1, alínea b), ambos do CódVM, com coima entre os 
€12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) e os €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil euros). 
 

4. (xii) A Arguida não comunicou à CMVM a alienação de ativos, até ao final do segundo 
mês subsequente a cada semestre. 

5. Com sua conduta, a Arguida violou o dever de prestação de informação à CMVM, nos 
termos do artigo 11º, alínea b), do Regulamento da CMVM nº 1/2008, o que constitui a 
prática de uma contraordenação muito grave, punível, de acordo com o disposto nos 
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artigos 389º, nº 1, alínea c), e 388º, nº 1, alínea a), ambos do CódVM, com coima entre os 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

6. (xiii) A Arguida enviou à CMVM um documento, datado de 8 de maio de 2015, com dados 
que ocorreram em data posterior. 

7. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de qualidade de informação, previsto no 
artigo 7º, nº 1, do CódVM, o que constitui a prática de uma contraordenação muito grave, 
punível, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, alínea c), e 388º, nº 1, alínea a), 
ambos do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os 
€5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

8. (xiv) A Arguida não comunicou, por cinco vezes, a bancos depositários de contas 
bancárias destinadas a salvaguardar os bens de clientes, a alteração da identidade dos 
titulares do seu órgão de administração, a identidade dos representantes das contas 
detidas por si ou a indicação das pessoas que podiam movimentar a conta por si titulada. 

9. Com a sua conduta, a Arguida violou, por cinco vezes, o dever de adotar disposições 
organizativas para minimizar o risco de perda ou de diminuição de direitos relativos aos 
ativos dos clientes, previsto no artigo 306º, nº 5, alínea f), do CódVM, o que constitui a 
prática de cinco contraordenações muito graves, puníveis, cada uma delas, de acordo com 
o disposto nos artigos 398º, alínea b) e 388º, nº 1, alínea a), do CódVM, com coima entre 
os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

10. (xv) A Arguida não comunicou, por seis vezes, à CMVM os valores propriedade de 
outrem, cuja gestão era efetuada por si, registados no último dia de cada mês. 

11. Com a sua conduta, a Arguida violou, por seis vezes, o dever de prestar à CMVM 
informação com qualidade, previsto no art. 7º, nº 1, do CódVM (conjugado com a norma 
número 1, número 1.2 e com o 3º parágrafo do nº 3 do Anexo III, ambos da Instrução da 
CMVM nº 4/2011, de 3 de março), o que constitui a prática de seis contraordenações 
muito graves, puníveis, cada uma delas, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, 
alínea c), e 388º, nº 1, alínea a), ambos do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte 
e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

12. (xvi) A Arguida não fez constar no Relatório de Avaliação informação respeitante a 
identificação detalhada das atividades e funções em regime de subcontratação, 
identificação de todas as entidades subcontratadas e atividade desenvolvida através de 
agentes vinculados. 

13. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de qualidade de informação, previsto no 
artigo 7º, nº 1, do CódVM (conjugado com os artigos 11º-A, nos 1, alínea d), e 3º, alínea d) 
e 11º, nº 1, do Regulamento da CMVM nº 2/2007), o que constitui a prática de uma 
contraordenação muito grave, punível, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, 
alínea c), e 388º, nº 1, alínea a), ambos do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte 
e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

14. (xvii) A Arguida comunicou à CMVM que realizou mais testes do que aqueles que 
efetivamente realizou, entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017. 
Em concreto, a Arguida não realizou testes sobre análise dos riscos de cada empresa 
participada, evolução da rentabilidade das carteiras e elaboração do perfil financeiro 
(testes de adequação) na periodicidade definida, apesar de constarem no Relatório de 
Avaliação que a Arguida enviou à CMVM. 

15. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de qualidade de informação, previsto no 
artigo 7º, nº 1, do CódVM, o que constitui a prática de uma contraordenação muito grave, 
punível, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, alínea c), e 388º, nº 1, alínea a), 
ambos do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os 
€5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
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16. (xviii) A Arguida prestou à CMVM, em 26 de janeiro de 2018 e em 7 de fevereiro de 2018, 
informação que não era completa, na medida em que apenas enviou informação relativa a 
um agente vinculado, quando tinha registados junto da CMVM sete agentes vinculados. 

17. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de qualidade de informação, previsto no 
artigo 7º, nº 1, do CódVM, o que constitui a prática de uma contraordenação muito grave, 
punível, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, alínea c) e 388º, nº 1, alínea a), 
do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 
(cinco milhões de euros). 
 

18. (xix) A Arguida não enviou à CMVM, por 21 vezes, os regulamentos de gestão dos fundos 
de capital de risco, por si geridos, no prazo de 15 dias a contar da data da aprovação do 
documento pela sociedade gestora na constituição do fundo ou da respetiva alteração, 
promovida pela sociedade gestora ou aprovada em Assembleia de Participantes. 

19. Com a sua conduta, a Arguida violou, por 21 vezes, o dever de enviar à CMVM, no prazo 
legalmente estipulado, a versão atualizada dos regulamentos de gestão dos fundos de 
capital de risco, previsto no artigo 389º, nº 1, alínea c), do CódVM (conjugado com o artigo 
17º do Regulamento da CMVM nº 3/2015 e com a norma número 5 da Instrução da CMVM 
nº 7/2016), o que constitui a prática de 21 contraordenações muito graves, puníveis, cada 
uma delas, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, alínea c), e 388º, nº 1, alínea 
a), ambos do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os 
€5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

20. (xx) A Arguida não documentou a análise realizada à posição interna relativa à sua 
contabilidade e aos extratos bancários dos depositários, em particular, no que respeita à 
posição detalhada de cada ISIN constante na contabilidade e nos extratos bancários do 
depositário, com referência a 31 de dezembro de 2016, 30 de junho de 2017 e 31 de 
dezembro de 2017. 

21. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de manter os registos e contas organizados 
de modo a garantir a sua exatidão e, em especial, a sua correspondência com os 
instrumentos financeiros e o dinheiro de clientes, bem como em formato que permita a sua 
utilização para efeitos de auditoria, previsto no artigo 306º, nº 5, alínea b), do CódVM, o 
que constitui a prática de uma contraordenação muito grave, punível, de acordo com o 
disposto nos artigos 398º, alínea b) e 388º, nº 1, alínea a), do CódVM, com coima entre os 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

22. (xxi) A Arguida alterou o Regulamento de Gestão de fundo de capital de risco, por si 
gerido, no respeitante ao montante do capital do fundo de capital de risco e ao número de 
unidades de participação, sem ter sujeitado à aprovação da assembleia geral de 
participantes as referidas modificações. 

23. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de sujeitar à aprovação da assembleia geral 
de participantes as alterações ao regulamento de gestão, em conformidade com o 
regulamento de gestão, previsto no artigo 20º, nº 3, alínea b), do RJCRESIE (conjugado 
com o artigo 19º, nº 3, alínea d), do RJCRESIE, e com o artigo 31º, nº 3, do Regulamento 
de Gestão), o que constitui a prática de uma contraordenação muito grave, punível, de 
acordo com o disposto no artigo 75º, nº 1, alínea t), do RJCRESIE, com coima entre os 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

24. (xxii) A Arguida permitiu que a Assembleia de Participantes aprovasse reduzir o capital 
subscrito do fundo de capital de risco, por si gerido, para valor inferior a €1.000.000,00. 

25. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de observar os limiares mínimos relativos a 
fundos de capital de risco, previsto no artigo 21º, nº 1, do RJCRESIE, o que constitui a 
prática de uma contraordenação grave, punível, de acordo com o disposto no artigo 75º, 
nº 2, alínea c), do RJCRESIE, com coima entre os €12.500,00 (doze mil e quinhentos 
euros) e os €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros). 
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26. (xxiii) A Arguida comunicou, por três vezes, a participantes de fundos de capital de risco, 
por si geridos, que a carteira e o valor da unidade de participação dos referidos 
organismos se encontravam publicadas no site da CMVM, o que constitui informação que 
não era verdadeira, já que a referida informação não consta do site da CMVM. 

27. Com a sua conduta, a Arguida violou, por três vezes, o dever de comunicar aos 
participantes informação verdadeira, previsto no artigo 17º, nº 4, alínea k), do RJCRESIE, 
o que constitui a prática de três contraordenações muito graves, puníveis, cada uma delas, 
de acordo com o disposto no artigo 75º, nº 1, alínea c), do RJCRESIE, com coima entre os 
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 
 

28. (xxiv) A Arguida, na qualidade de entidade gestora, designou para a mesa da assembleia 
de participantes de cinco fundos de capital de risco, por si geridos, um presidente e um 
secretário que faziam parte dos seus quadros. 

29. Com a sua conduta, a Arguida, violou, por cinco vezes, o dever de não designar para a 
mesa da assembleia de participantes quadros da entidade gestora, previsto no artigo 35º, 
nº 7, do RJCRESIE, o que constitui a prática de cinco contraordenações muito graves, 
puníveis, cada uma delas, de acordo com o disposto no artigo 75º, nº 1, alínea v), do 
RJCRESIE, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 
(cinco milhões de euros). 
 

30. (xxv) A Arguida, prestou à CMVM informação que não era completa, ao não lhe ter 
remetido, aquando da solicitação no âmbito da ação de supervisão presencial dirigida à 
Arguida, todos os documentos solicitados no prazo fixado para o efeito. 

31. Com a sua conduta, a Arguida violou o dever de qualidade de informação, previsto no 
artigo 7º, nº 1, do CódVM, o que constitui a prática de uma contraordenação muito grave, 
punível, de acordo com o disposto nos artigos 389º, nº 1, alínea c) e 388º, nº 1, alínea a), 
do CódVM, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os €5.000.000,00 
(cinco milhões de euros). 
 

32. (xxvi) A Arguida não comunicou à CMVM, no prazo máximo de 30 dias a contar da 
realização da assembleia anual de participantes, os relatórios anuais e respetivos 
relatórios do auditor, relativos ao exercício económico anterior encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, relativamente a oito fundos de capital de risco, por si geridos. 

33. Com a sua conduta, a Arguida violou, por oito vezes, o dever de comunicar à CMVM, 
dentro do prazo legalmente estipulado, os relatórios anuais e respetivo relatório do auditor, 
previsto no artigo 62º, nº 1, do RJCRESIE (conjugado com o artigo 16º, alíneas a), b) e c), 
do Regulamento da CMVM nº 3/2015), o que constitui a prática de oito contraordenações 
muito graves, puníveis, cada uma delas, de acordo com o disposto no artigo 75º, nº 1, 
alínea o), do RJCRESIE, com coima entre os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e os 
€5.000.000,00 (cinco milhões de euros). 

 
Atentas as circunstâncias do caso concreto, deliberou o Conselho de Administração da CMVM 
aplicar à Arguida uma coima única no montante de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), 
suspensa na sua execução em 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). 


