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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 

Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 41/2008 

Arguido(s): Banco Comercial Português, 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: 6 violações, a título doloso, ao dever de divulgar informação verdadeira (artigo 7.º 
do CdVM). 
Factos ocorridos: entre 2004 e 2007 

Estado do processo:
Foi requerida a impugnação judicial desta decisão SIM 
A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva.  

O Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, tendo em conta o 
disposto no artigo 422º. Do Código dos Valores Mobiliários, deliberou divulgar a decisão tomada 
neste processo de contra-ordenação. 

I – Síntese dos Factos  

1. O presente processo tem por objecto seis violações ao dever de prestar informação 

verdadeira (artigo 7.º do CdVM). 

2. O BCP entre 1999 e 2006 praticou factos e realizou operações que nunca deu a conhecer ao 

mercado, comportamento que integrou uma acção planificada e orientada no sentido de 

alterar o juízo dos investidores em relação à real situação do BCP. 

3. O BCP utilizou um conjunto de 31 sociedades off-shore (17 off-shore Cayman que, em 

diferentes momentos, foram detidas por 6 diferentes off-shore sub-holding e por 2 off-shore

holding; e 6 off-shore Góis Ferreira), por si controladas com a finalidade de adquirir e 

transaccionar acções próprias não declaradas como tal. 

4. Aquelas sociedades foram financiadas exclusivamente pelo BCP. Por força do registo do 

financiamento e das operações realizadas pelas sociedades em apreço como se de 

entidades exteriores ao grupo se tratassem, a informação financeira publicada não reflectia 

de forma verdadeira a situação do BCP. 
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5. A informação financeira divulgada pelo BCP reflectia a contabilização de juros e receitas que 

não correspondiam de facto a proveitos, omitia perdas realizadas e potenciais nas acções 

adquiridas pelas referidas sociedades, assim sobrevalorizando os resultados líquidos e os 

capitais próprios. 

6. Assim o BCP entre 1999 e 2007 (apesar de se assumir que a informação divulgada referente 

aos anos de 1999 a 2002 não é objecto do presente processo uma vez que essa já não é 

sancionável por prescrição) divulgou ao mercado informação financeira que não dava uma 

imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da sociedade e dos 

resultados das operações por esta realizadas porquanto não reflectiam as operações e os 

respectivos prejuízos resultantes dos factos e das operações que, em síntese, se 

descreveram. 

7. Note-se que o valor declarado (pelo BCP) de capitais próprios chegou a estar sobreavaliado 

em 21% em 2002 e 2003 e em 17% em 2004. 

8. Acresce que, confrontado pela CMVM, o BCP reiterou, a 23/12/2007, que a informação 

financeira mais recentemente divulgada reflectia integralmente as perdas financeiras sofridas 

pelas off-shore – o que também não era verdadeiro. 

9. Termos em que o BCP violou por seis vezes o artigo 7.º do CdVM: 

a) na divulgação dos documentos de prestação de contas anuais relativas a 2003, 2004, 

2005 e 2006; 

b) na divulgação da informação referente à sua actividade, resultados e situação 

económica e financeira no 3.º trimestre de 2007; 

c) na divulgação do comunicado do BCP de 23/12/2007 que afirma a veracidade da 

divulgação anterior. 

10. Com isso provocando uma significativa e reiterada distorção da informação prestada aos 

investidores e na qual estes basearam as suas decisões de investimento na acção BCP. 

II – Decisão 
1. Foi deliberado aplicar ao arguido:

a) uma coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos 

dos artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com 

coima de € 25.000 a € 2.500.000), pela divulgação de informação não verdadeira a 

31/03/2004 (documentos de prestação de contas consolidados relativos a 2003); 

b) uma coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos 

dos artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com 

coima de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 

11/04/2005 (documentos de prestação de contas consolidados relativos a 2004); 
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c) uma coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos 

dos artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com 

coima de € 25.000 a € 2.500.000); pela divulgação de informação não verdadeira a 

20/04/2006 (documentos de prestação de contas consolidados relativos a 2005); 

d) uma coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos 

dos artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com 

coima de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 

28/06/2007 (documentos de prestação de contas consolidados relativos a 2006); 

e) uma coima de € 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros), nos termos 

dos artigos 389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com 

coima de € 25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 

06/11/2007 (informação referente à actividade, resultados e situação económica e 

financeira no 3.º trimestre de 2007); 

f) uma coima de € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros), nos termos dos artigos 

389.º/1/a e 388.º/1/a do CdVM (contra-ordenação muito grave, punível com coima de € 

25.000 a € 2.500.000) pela divulgação de informação não verdadeira a 23/12/2007 

(comunicado do BCP divulgado a 23/12/2007). 

2. 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. 

3. A moldura concursal concreta situa-se entre € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) 

e € 5.000.000 (cinco milhões de euros), nos termos do artigo 19.º RGCORD. 

4. 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 ao Arguido a coima única de € 5.000.000 (cinco milhões de 

euros). 

5. Atendendo, todavia, a que:  

a) no momento da presente decisão o Arguido já introduziu correcção nas contas 

referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, de molde a que a 

informação financeira divulgada passasse a ser verdadeira e apropriada;  

b) tal facto revela uma conduta de respeito pelas exigências do mercado; 

c) se revela adequado, equitativo e proporcional reconhecer um espaço de oportunidade 

ao emitente e à sua nova administração para persistir no rigoroso cumprimento das 

lei e das exigências do mercado, e que, finalmente,

d) é justo limitar, em condições apropriadas, o impacto material da sanção sobre a 

instituição. 

6. Considerou-se que a execução parcial da coima aplicada podia realizar de forma adequada 

e suficiente as finalidades da punição. 
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7. Assim, o Conselho Directivo da CMVM deliberou, ao abrigo do disposto no artigo 415.º/1 e 3 

do CdVM, proceder à suspensão parcial da execução de € 2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros) da coima aplicada, pelo prazo de dois anos. 

8. Nos termos do artigo 415.º/5 do CdVM, proceder-se-ia à execução da integralidade da 

sanção aplicada se, durante o tempo de suspensão, o Arguido praticasse qualquer ilícito 

criminal ou de mera ordenação social previsto no CdVM. 

9. Advertiu-se de que, em caso de impugnação judicial do presente acto, a decisão relativa à 

suspensão parcial da execução da coima extinguir-se-ia, sem produzir qualquer efeito. Nos 

termos do artigo 415.º do CdVM, o regime da suspensão pressupõe uma decisão 

condenatória apta a produzir efeitos – pressuposto que, por ter sido impugnada a Decisão, 

não se preencheu, pois que o presente acto foi normativamente convolado em acusação 

(artigo 62.º/1 do RGCORD). 


