
 

 1 

DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRAORDENAÇÃO 

 

Processo de contraordenação da CMVM n.º: 17/2022 

Arguida: Lince Capital – Sociedade de Capital de Risco, 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  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  

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 25.º, nºs 1 e 7, artigo 169.º, alínea s) e artigo 170.º, n.º 1, alínea b) i), da Lei 

n.º 83/2017 de 18/08 (na sua redação original); (ii) artigo 25.º, n.º 7, artigo 169.º - A, alínea o) e 

artigo 170.º, n.º , alínea b) i), da Lei n.º 83/2017 de 18/08 (na redação da Lei n.º 58/2020 de 

31/08); (iii) artigo 27.º, alínea b), artigo 169.º, alínea s), artigo 170.º, n.º 1, alínea b) i), da Lei n.º 

83/2017 de 18/08 (na sua redação original); (iv) artigo 27.º, alínea b), artigo 169.º - A, alínea o), 

artigo 170.º, n.º 1, alínea b) i), da Lei n.º 83/2017 (na redação da Lei n.º 58/2020, de 31/08); (v) 

artigo 36.º, n.º 5,  alínea a) (com referência ao Anexo III alíneas a) e b) do n.º 3); (vi)  artigo 36.º, 

n.º 6,  alínea a),  artigo 169.º alínea w), e artigo 170.º, n.º 1, alínea b) i), da Lei n.º 83/2017 de 

18/08 (na sua redação original); (vii) artigo 36.º, n.º 5, alínea a) (com referência ao Anexo III 

alínea g) do n.º 1), artigo 36.º,  n.º 6, alínea a), artigo 169.º - A, alínea s), e artigo 170.º, n.º 1, 

alínea b) i), da Lei n.º 83/2017 (na redação da Lei n.º 58/2020, de 31/08). 

 

Factos ocorridos em: 2018 - 2020 

 

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 178º, nºs 1 e 2 da Lei nº 83/2017 (LBCFT), vem a CMVM 

divulgar a seguinte decisão:  

 

1. A Arguida, na qualidade de sociedade de capital de risco, não obteve, antes de estabelecer 

relações de negócio com os seus clientes, meios comprovativos dos elementos 

identificativos dos mesmos, designadamente documentos de identificação válidos e/ou 
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outros meios complementares admissíveis, que comprovassem os elementos identificativos 

recolhidos. 

2. Com a sua conduta, a Arguida violou, por uma vez, o dever de obtenção dos meios 

comprovativos dos elementos de identificativos, previsto no n.º 1 e 7 do artigo 25.º da 

LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto), o que constitui a prática de 

uma contraordenação, punível com coima de €25.00,00 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) nos termos da alínea s) do artigo 169.º 

e da alínea b) i) do n.º1 artigo 170.º LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de 

agosto).  

3. Com a sua conduta, a Arguida violou, por uma vez, o dever de obtenção dos meios 

comprovativos dos elementos de identificativos, previsto no n.º 7 do artigo 25.º da 

LBCFT (na redação dada pela da Lei n.º 58/2020, de 31/08), o que constitui a prática de 

uma contraordenação especialmente grave, punível com coima de €25.00,00 (vinte e cinco 

mil euros) a €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) nos termos da alínea o) do 

artigo 169.º A e da alínea b) i) do n.º1 artigo 170.º da LBCFT, (na redação dada pela da Lei 

n.º 58/2020, de 31/08).  

 

4. No âmbito das relações de negócio estabelecidas com quatro clientes, a Arguida não 

obteve informação sobre a origem dos fundos movimentados pelos clientes. 

5. Com a sua conduta, a Arguida violou, por três vezes, o dever de adoção de 

procedimentos complementares de diligência, previsto na alínea b) do artigo 27.º da 

LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto), o que constitui a prática de 

contraordenação, punível com coima de €25.00,00 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil euros) nos termos da alínea s) do artigo 169.º e da alínea b) 

i) do n.º 1 do artigo 170.º da LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de 

agosto).  

6. Com a sua conduta, a Arguida violou, por uma vez, o dever de adoção de procedimentos 

complementares de diligência, previsto na alínea b) do artigo 27.º da LBCFT (na redação 

dada pela Lei n.º 58/2020, de 31/08), o que constitui a prática de uma contraordenação 

especialmente grave, punível com coima de €25.00,00 (vinte e cinco mil euros) a 

€2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) nos termos da alínea o) do artigo 

169.ºA e da alínea b) i) do n.º 1 do artigo 170.º da LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 

58/2020, de 31/08).  

 

7. No âmbito das relações de negócio, tendo em conta o risco de BC/FT potencialmente 

acrescido verificado em relação a três clientes, a Arguida não obteve informação adicional 

sobre os mesmos, os seus representantes ou os respetivos beneficiários efetivos, bem 

como sobre as operações planeadas ou realizadas. 

8. Com a sua conduta, a Arguida violou, por duas vezes, o dever de adoção de medidas 

reforçadas, previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 36.º (com referência ao Anexo III alíneas 

a) e b) do n.º 3) e na alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º da LBCFT (na redação dada pela Lei 

n.º 83/2017, de 18 de agosto), o que constitui a prática contraordenação, punível com coima 

de €25.00,00 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) 

nos termos da alínea w) do artigo169.º e da alínea b) i) do n.º 1 artigo 170.º da LBCFT (na 

redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto).  

9. Com a sua conduta, a Arguida violou, por uma vez, o dever de adoção de medidas 

reforçadas, previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 36.º (com referência ao Anexo III alínea 

g) do n.º 1) e na alínea a) do n.º 6 do artigo 36.º da LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 

58/2020, de 31/08), o que constitui a prática de uma contraordenação especialmente grave, 
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punível com coima de €25.00,00 (vinte e cinco mil euros) a €2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos mil euros) nos termos da alínea s) do artigo 169.º A e da alínea b) i) do n.º1 

artigo 170.º da LBCFT (na redação dada pela Lei n.º 58/2020, de 31/08).  

 

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

aplicar à Arguida uma admoestação.  

 

 

 


