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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 29/2008 

Arguido(s): Sport Lisboa e Benfica Futebol, SAD 

 
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 divulgação de informação privilegiada (artigo 248.º, n.º 1 do 
CdVM)  
Factos ocorridos em: 2007 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão SIM 

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

 

Tendo em conta o disposto no artigo 422º do Código dos Valores mobiliários vem a CMVM 
divulgar a seguinte decisão: 

 

1. O presente processo tem por objecto duas violações, a título doloso, pela arguida, dos 
deveres de divulgação imediata de informação privilegiada (art. 248.º do CdVM). 

2. Está em causa a informação relativa às decisões de rescindir o contrato com o treinador 
Fernando Santos e de contratar o treinador José António Camacho. 

3. No dia 20 de Agosto de 2007 durante a madrugada e manhã surgiram notícias na 
comunicação social que relatavam a rescisão do contrato entre a arguida e o treinador 
Fernando Santos. 

4. A arguida não tinha divulgado previamente esta informação no SDI, nem a divulgou 
imediatamente (a partir do momento em que esta deixou de estar confidencial).  

5. A informação em causa apenas foi divulgada no SDI no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 
12:54. 

6. No dia 20 de Agosto de 2007 durante a tarde e noite e no dia 21 de Agosto de 2007 na 
parte da manhã surgiram notícias na comunicação social que relatavam a contratação 
pela arguida do treinador José António Camacho. 

7. A arguida não tinha divulgado previamente esta informação no SDI, nem a divulgou 
imediatamente (a partir do momento em que esta deixou de estar confidencial).  
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8. A informação em causa apenas foi divulgada no SDI no dia 21 de Agosto de 2007 pelas 
11:09. 

 

O Conselho Directivo deliberou aplicar à Arguida Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD: 

a) Uma coima de € 25.000 (vinte cinco mil euros) nos termos dos artigos 248.º, 
n.º1, 394.º, n.º 1, alínea i) e 388.º, n.º 1, alínea a) todos do Código de Valores 
Mobiliários; 

b) Uma coima de € 25.000 (vinte cinco mil euros) nos termos dos artigos 248.º, 
n.º1, 394.º, n.º 1, alínea i) e 388.º, n.º 1, alínea a) todos do Código de Valores 
Mobiliários. 

A moldura concursal abstracta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e € 5.000.000 
(cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º do RGCORD. 

A moldura concursal concreta situa-se entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e € 50.000 
(cinquenta mil euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD. 

Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, supra referidas, nos termos do 
citado artigo 19.º RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho Directivo 
deliberou aplicar à Arguida a coima única de € 25.000 (vinte e cinco mil euros). 


