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SENTENÇA

§1

is.orgri
COMISSÃODO MERCADO
DE VALORFS MOBILIÁRIOS

17 MAR, 2022

REG. W.G'

PROC. N.0 9-sie5i cry

DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA, interpôs recurso de impugnação da decisão

administrativa proferida pela COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS,

que lhe aplicou ulna coima única no valor de 100.000,00E, pela prática, sempre

dolosa, de urna contraordenação, relativa à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC,

conjugado corn os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à nãó

documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada quanto aos riscos .com

atividades de tesouraria); urna contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.°

1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 62.°,

n.° 4 do EOROC e corn os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à

não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada quanto aos riscos

com atividades de tesouraria); uma contraordenação, relativa à violação do artigo

62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 (relativo à não

documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada quanto à adequada

valorização (irnparidade) dos créditos detidos sobre a ESI); uma contraordenação,

relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado corn o disposto no 62.°, n.° 4, do EOROC e corn os §4, §5, §6, e §10 da DRA

230 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada

quanto à adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos sobre a ESI); uma

contraordenação, relativa à violação do 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado corn os §4,

§5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não documentação, nos papéis

de trabalho, da análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras

consolidadas); urna contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto no artigo 62.°, n.° 4,
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do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não

documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 24 às

demonstrações financeiras consolidadas); urna contraordenação, relativa à violação,

do §19 das NTRA e do §4 da DRA 510 (relativo à violação do dever de obtenção de

prova de auditoria apropriada e suficiente, nos papéis de trabalho, da análise

efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas); uma

contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM

n.° 6/2000, conjugado com o §19 das NTRA e o §4 da DRA 510 (relativo à violação do

dever de obtenção de prova de auditoria apropriada e suficiente, nos papéis de

trabalho, da análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas);

urna contraordenação, relativa à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado

com os §4 da, §5, §6, e §10 da DRA 230, bem corno com o §3 da DRA 701 e o §28 da

ISA 550; e uma contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 62.°, n.° 4,

do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230, bem como com o §3 da DRA 701 e

o §28 da ISA 550 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise

efetuada à nota 48 às . demonstrações financeiras consolidadas), corn coimas

parcelares entre os 25.000,00f e os 60.000,00f, arguindo as conclusões

devidamente enunciadas no recurso e que aqui se dão por reproduzidas.

§2

2 A Recorrente pretende ver discutidas as seguintes questões, assim se delimitando o

objeto do recurso: i) nulidade da decisão por violação do direito de defesa;

imputação do elemento objetivo e subjetivo do tipo. Prescrição do procedimento.

Inconstitucionalidade das normas sancionatórias. Concurso aparente. Infrações
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sucessivas; iii) determinação da medida da coima. Admoestação. Mantêm-se válidos e

regulares os pressupostos da instância.

§3

Como questão prévia e prejudicial, importa analisar a invocada nul idade por

violação do direito de defesa, designadamente por falta de enunciação do tipo

subjetivo na fase administrativa, deste modo se condicionando o exercício do direito

de defesa da Arguida. A norma plasmada no artigo 50.0, do Regime Geral das

Contraordenàções e Coimas exige, em obediência ao comando constitucional

(conferir artigo 32.°, n.° 10, da Constituição da República Portuguesa) que sejam

comunicados aos arguidos todos os elementos de facto e de direito relevantes para a

decisão e necessários para um cabal exercício do direito de defesa.

No essencial, tal pensamento corresponde ao entendimento formulado pelo

Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão de fixação de jurisprudência n.° 1/2003, de

16.10.2002, publicado no Diário da República n.° 21, Série I- A, de 25.01.2003 (retomado

pelo mesmo Supremo Tribunal de 'Justica em acórdão datado de 10.05.201.2, disponível em dgsrpt, Relator: MANUEL BRAZ) e

que tern sido. sucessivas vezes sufragado pelo Tribunal Constitucional — "ide mais

recentemente e retornando a jurisprudência explanada no acórdão n,' 278/99, inter olio, acórdãos n.° 461/2011, 537/2011 e

73/2012.

Em anotação ao preceito constitucional (conferir artigo 32.°, n.° 10, da Constituição

da Republica Portuguesa), Jorge Miranda e Rui Medeiros — vide Constituição Portuguesa Anotada.

Tomo I, Coimbra Fditora, p. 363, opud acórdão do Tribunal Constitucional n." 203/2009 _ afirmam: "0 n.° 10

garante ao árguido em quaisquer processos de natureza sancionatória os direitos de

audiência e de defesa. Significa ser inconstitucional a aplicação de qualquer tipo de

sanção, contraordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar, ou qualquer

outra, sem que o arguido seja previamente ouvido e, possa defender-se das
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imputações que lhe são feitas. A defesa pressupõe a prévia acusação. A Constituição

proíbe absolutamente a aplicação de qualquer tipo de sanção sem que ao arguido

seja garantida a possibilidade de se defender.".

h No mesmo sentido vai o pensamento de Frederico de Lacerda da Costa Pinto — conferir

o interessante estudo. "Direito de audição e direito de defesa em processo de contraordenacão. conteúdo, alcance e

conformidade constitucional", constante da Revista Portuguesa de ciência Criminal, Ano 23. N.° 1 (janeiro/março de 2013),

Coimbra Editora, pp 63/121 — propondo a compreensão do direito de audiência e defesa do

arguido sob a perspetiva de duas dimensões distintas: uma assente no equilíbrio

sistemático interno, recusando-se a subversão da sequência de atos próprios do

processo de contraordenação pela constan(e invocação subsidiária de normas de

processo penal, nomeadamente quando possam desvirtuar a diferença entre a

imputação anterior à defesa e a decisão final do processo; e outra assente no

equilíbrio sistemático externo, como corolário do artigo 32,.°, n.° 10, da Constituição

da República Portuguesa, na vertente de que as garantias acolhidas

constitucionalmente para o processo contraordenacional são propositadamente

distintas das previstas para o processo criminal, em razão da diferente axiologia

pressuposta pelas respetivas naturezas jurídicas.

7 Feito o enquadramento, impetra a Arguida pela revogação do despacho da Comissão

do Mercado de Valores Mobiliários que indeferiu a prorrogação do prazo de recurso.

s Vejamos. O artigo 107.°, n.° 6, do Código de Processo Penal, corresponde a corolários

de defesa do processo equitativo corn respeito pela igualdade de armas — artigo 20.°,

n.° 4, da Constituição da República Portuguesa e artigo 6.°, parágrafo 1 e 3, alínea b),

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem- cujas razões e pressupostos

(número de arguidos e carácter altamente organizado do crime) não são de todo

atendíveis num procedimento, . simples e célere, corno pretende ser
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inquestionavelmente o procedimento contraordenacional, sob pena de uma total

inutilização deste — conferir LEONE'S DANTAS, in 'Os direitos de audição e de defesa no processo das contia-

ordenações', publicado na Revista do Centro de Estudos Judiciários, N.° 14, pp. 317/22

Ainda acrescendo que a declaração de excecional complexidade compreende, não só

uma fundamentação particular, corno de resto se impõe enquanto premissa para a

dilação na prática de atos .processuais. Dito de outra forma, a admissibilidade de

prazos mais longos para a prática de alguns atos processuais é, justamente, mera

consequência de o processo ter sido declarado corno de especial complexidade, o

que não ocorreu in cast), nem se encontra previsto no Regime Geral das

Contraordenações e Coimas.

Corn efeito, o propugnado entendimento é o único compatível corn a natureza do

procedimento contraordenacional, não sendo o mesmo violador de civaisquer

garantias de defesa do arguido, observando e respeitando o comando constitucional'

a que alude o disposto no artigo 32.°, n." 10, da Constituição da Republica

Portuguesa.

Em face do exposto, já porque inexiste qualquer lacuna que careça de integração

analógica, não sendo assim aplicável o disposto no artigo 41.°, n.° 1, do Regime Geral

das Contraordenações e Coimas, já porque no âmbito dos presentes autos não houve

qualquer declaração de excecional complexidade nos termos e para os efeitos do

disposto no artigo 215.°, n.° 3, do Código de Processo Penal, improcede a pretensão

da Arguida, não se vislumbrando quaisquer razões para a prorrogação do prazo de

recurso, como bem decidiu a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e pelas

razões que melhor aduziu.

§4

2 Com interesse para a decisão da causa, provaram-se os seguintes factos:
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A. DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA é uma sociedade de revisores oficiais de

contas registada na Ordem de Revisores Oficiais de Contas desde 19 de

dezembro de 1986, com o número de registo 43.

B.. (...) encontra-se registada na CMVM, como auditor, desde 19 de março de 1992,

com o número de registo 231 e, após 1 de janeiro de 2016, com o número de

registo 20161389.

C. (...) sendo, à data dos factos objeto do presente processo de contraordenação,

responsável pela área de auditoria: João Luís Falua Costa da Silva.

D. (...) pelo menos, desde 31 de dezembro de 2012, o capital social da é de

(500.000,00 (quinhentos mil euros).

E. PHAROL SGPS, SA era, à data da prática dos factos que constituem o objeto do

presente processo de contraordenação, com a denominação: PORTUGAL

TELECOM, SGPS, .SA, uma sociedade aberta emitente de ações admitidas à

negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, denominado Eurolist

by Euronext Lisbon, e por isso entidade de inter esse público.

F. (...) o Grupo Portugal Telecom era composto, para além da própria Portugal

Telecom, pelo conjunto de empresas nas quais a Portugal Telecom detinha uma

participação direta ou indireta, superior ou igual a 20%, ou sobre as quais exercia

controlo ou influência significativa na sua gestão, e que, por esse facto, estavam

incluídas no seu perímetro de consolidação.

G. (...) no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, o Grupo Portugal Telecom

incluiu no seu perímetro de consolidação, para além de outras, as seguintes

entidades: Portugal Telecom, SGPS, S.A.; PT Móveis, SGPS, SA ("PT Móveis");

Portugal Telecom International Finance B.V ("PT Finance"); e Bratel BV ("Bratel").
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H. (...) e no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o Grupo Portugal Telecom

incluiu no seu perímetro de consolidação, para além de outras, as seguintes

entidades: Portugal Telecom, SGPS, S.A.; PT Móveis, SGPS, .SA ("PT Móveis");

Portugal Telecom Internacional Finance B.V ("PT Finance"); e Bratel BV ("Breen.

I. (...) a Portugal Telecom aprovou e divulgou demonstrações financeiras

consolidadas, preparadas de acordo com as International Financial Reporting

Standards (Noi mas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeii o, "IFRS"),

corn referência ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

J. (...) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Portugai Telecom

adotou a IFRS "11 Empreendimelytos Conjuntos" corn impacto nas demonstrações

financeiras da Portugal Telecom, e corn a adoção desta norma, a Portugal

Telecom deixou de consolidar proporcionalmente os seus investimentos em

empreendimentos conjuntos.

K. (...) no Relatório e Contas Consolidadas de 2013, a Portugal Telecom divulgou a

demonstração consolidada da poSição financeira reexpressa, tendo por ieferência

31 de dezembro de 2012.

L. (...) a Portugal Telecom aprovou e divulgou o Relatório e Contas Consolidadas,

com referência ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, em reunião do

Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 2014, e divulgando-o,

no SDI da CMVM, no dia 19 de fevereiro de 2014.

M. (...) a Deloitte era, à data da prática dos factos objeto do presente processo de

contraordenação, o auditor externo da Portugal Telecom, e exerceu tais funções

desde, pelo menos, 3 de março de 2003 até dezembro de 2014, sendo

responsável pelo relatório de auditoria emitido sobre Relatório e Contas
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Consolidadas da Portugal Telecom quanto ao exercício findo em 31 de dezembro

de 2013.

N. (...) a A M. Silva, P. Caiado, P. Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Lda., foi o auditor responsável pela Certificação Legal de

Contas emitida sobre Relatório e Contas Consolidadas da Portugal Telecom

quanto ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

O. (...) as funções de representação da Deloitte, como auditor externo da Portugal

Telecom, foram exercidas, desde 2009 e até dezembro de 2014, por João Luís

Falua Costa da Silva, sendo revisor oficial de contas e inscrito na Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas sob o n.° 883, desde 15 de julho de 1994.

P. (...) nas suas demonstr ações financeiras consolidadas refer entes ao exercício findo

em 31 de dezembro de 2013, a Portugal Telecom consolidou, pelo método de

consolidação integral, informação financeira relativa à PT Finance.

Q. (...) à data da prática dos factos objeto do presente processo de contraordenação,

a Debite Accountants B. V. (abreviadamente, "Deloitte Holanda") era o auditor

independente da PT Finance.

R. (...) a Deloitte Holanda foi responsável pela execução de auditoria sobre a

informação financeira preparada pela PT Finance para efeitos de consolidação nas

contas da Portugal Telecom, e emitiu, no dia 24 de abril de 2014, o Relatório do

Auditor Independente ("Independent auditor's report") sobre as contas anuais da

PT Finance referentes ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013,

corn base em informações transmitidas pela Deloitte, segundo as quais a PT

Finance constituía urna subsidiária que não era individualmente significativa para

o Grupo Portugal Telecom.
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S. (,..) tendo identificado, nas instruções de auditoria que transmitiu à Deloitte

Holanda, um conjunto de riscbs significativos de distorção material nas

demonstrações financeiras do Grupo (Portugal Telecom), devido a fraude ou erro,

que considerava serem relevantes para o escopo do trabalho de auditoria a

realizar pelos vários auditores dos componentes (entre •os quais se contava a PT

Finance), enquanto parte do trabalho de auditoria sobte as demonstrações

financeiras do Grupo Portugal Telecom.

T. (...) e fez constar, entre outros, os seguintes riscos significativos de distorção

material, devido a fraude ou erro, das demonstrações financeiras do grupo

Portugal Telecom: "Reconhecimento de receita como risco de fraude: baseado no

pressuposto de que o reconhecimento do rédito apresenta risco de fraude, a

.equipa de trabalho deve considerar o reconhecimento de rédito corno urn risco

especificamente identificado. Salientamos que isto é consistente com a auditoria

do ano transato"; "Pr ocedimentos analíticos adicionais quanto a contas a receber:

como parte dos procedimentos analíticos preliminares de revisão, a equipa de

trabalho deve desenvolver procedimentos analíticos concebidos para identificar

transações não usuais ou não frequentes que envolvam as contas a receber";

"Transigência da administração quanto aos -controlos: para fazer face aõ risco de

transigência cia administração quanto aos controlos, a equipa de trabalho deve

avaliar estimativas contabilísticas para os preconceitos da administração, deve

avaliar ainda o fundamento negocial para as transações não usuais e significativas,

e examinar os lançamentos e outros ajustamentos para evidência de aprovação e

possíveis deficiências materiais devido a fraude",
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U. O GRUPO ESPÍRITO SANTO foi criado em 1975 pela família Espírito Santo e era

constituído por um conjunto de sociedades que se dedicavam a atividades do

ramo financeiro e do ramo não financeiro.

V. (...) em 31 de dezembro de 2010, o Grupo Espírito Santo detinha 89.174.416 ações

do capital social da Portugal Telecom, que representavam 9,95% do capital social

e 9,95% dos direitos de voto daquela sociedade.

W. (...) no dia 28 de janeiro de 2011, a Portugal Telecom divulgou ao mercado que "o

Banco Espírito Santo, S.A. ("BES") passou a deter uma participação superior a 10%

dos direitos de voto correspondentes ao capital social da PT. (...) passou a ser

imputável ao BES urna participação social de 89.924.416 acções ordinárias da PT,

representativas de 10,03% do respectivo capital social e dos correspondentes

direitos de voto".

X. (...) em 31 de dezembro de 2011, o Grupo Espirito Santo detinha 101.697.989

ações do capital social da Portugal Telecom, que representavam 11,34% do capital

social e 11,34% dos direitos de voto daquela sociedade.

Y. (...) em 31 de dezembro de 2012, o Grupo Espírito Santo detinha 90.268.306 ações

do capital social da Portugal Telecom, que representavam 10,07% do capital social

e 10,07% dos direitos de voto daquela sociedade.

Z. (...) em 31 de dezembro de 2013, o Grupo Espirito Santo detinha 90.056.485 ações

do capital social da Portugal Telecom, que representavam 10,05% do capital social

e 10,05% dos direitos de voto.

AA. Dentre as entidades que compunham o Grupo Espírito Santo, a Portugal

Telecom divulgou ter realizado transações, no exercício económico findo em 31

de dezembro de 2013, com as seguintes: Banco Espirito Santo Angola, SARL,

Besaactif (Angola), Banco Espirito Santo, SA, Banco Espírito Santo de Investimento,
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S.A., ESAF - Espirito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., Espírito Santo

Capital - Sociedade de Capital De Risco, SA, ESAF- Espírito Santo Fundos de

Pensões, SA, Locarent, Esáf - Espirito Santo Fundos de Investimento Imobiliário

SA., ESAF - Espirito Santo Activos Financeiros, SGPS, SA, BES-Vida - Companhia de

Seguros, S.A., ES Recuperação de Crédito, ACE, BEST - Banco Electrónico de

Serviço Total, SA, Espirito Santo Informática, Banco Espírito Santo dos Açores, SA,

EsconCessões, SGPS, Espirito Santo Gestão de Património, SA, Fundo Gestão

Património Imobiliário, Fungere Fundo de Gestão De Património Imobiliário,

Oblog - Consulting, SA, Orey Reabilitação Urbana — FEIIF, Praça do Marquês

Serviços Auxiliares, SA, Quinta dos Cónegos Sociedade Imobiliária, SA, Espirito

Santo International, SA..

BB. Durante os anos de 2012 e 2013, o Grupo Portugal Telecom efetuou

aplicações de curto prazo em instrumentos financeiros emitidos pela Espírito

Santo International, SA, empresa pertencente ao Grupo Espirito Santo.

CC. (...) e, até 31 de dezembro de 2013, a ESI era uma sociedade anónima,

sediada no Luxemburgo, que ,detinha a maioria do capital social da Espírito Santo

Financial Group S.A. (doravante "ESEG"), que reunia a atividade financeira do

Grupo Espírito Santo, e também a totalidade do capital soCial da Rio Forte

Investments, SA. (doravante "Rioforte"), que reunia a atividade não financeira do

Grupo Espirito Santo.

DD. (...) não tinha os valores mobiliários por si emitidos admitidos à

negociação em mercado regulamentado e não era objeto de avaliação por parte

das agências de notação de risco.

EE. tendo sido declarada insolvente em 27 de outubro de 2014.
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FF. (...) em 31 de dezembro de 2010, o Grupo Portugal Telecom detinha, através da

Portugal Telecom SGPS, S.A. e da subsidiária PT Móveis SGPS, S.A., aplicações de

curto prazo em instrumentos financeiros emitidos pela ES1 no valor de 400

milhões de euros.

GG. (...) em 31 de dezembro de 2011, o Grupo Portugal Telecom detinha,

através da Portugal Telecom SGPS, S.A. e das subsidiárias da Portugal Telecom

SGPS, S.A., as sociedades PT International Finance By, PT Móveis SGPS, S.A. e

Bratel By, aplicações de curio prazo em instrumentos financeiros emitidos pela

ESI no valor de 550 milhões de euros.

(...) em 31 de dezembro de 2012, o Grupo Portugal Telecom detinha,

através da subsidiária da Portugal Telecom SGPS, S.Á., a sociedade PT

International Finance By, aplicações de curto prazo em instrumentos financeiros

emitidos pela ESI no valor de 510 milhões de euros.

II. (...) durante o ano de 2013, o Grupo Portugal Telecom efetuou, através da

Portugal Telecom SGPS, S.A. e das subsidiárias Portugal Telecom SGPS, S.A., as

sociedades PT International Finance BV e PT Móveis SGPS, S.A., as seguintes

aplicações de curto prazo em instrumentos financeiros emitidos pela ES!:

Empresa
Montante

(euros)
Emitente lnício Vencimento

Taxa

anual

PT Finance 200 milhões ESI 14/01/2013 15/04/2013 4,90%

PT Finance 60 milhões ESI 17/01/2013 17/04/2013 4,90%

PT Finance 250 milhões ESI 01/02/2013 29/04/2013 4,90%

PT Finance 200 milhões ES! 15/04/2013 16/05/2013 4,90%

PT Móveis 100,milhões ESI 22/04/2013 16/05/2013 4,00%
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PT SGPS 200 milhões ESI 29/04/2013 29/07/2013 3,75%

PT Finance 250 milhões ESI 10/05/2013 08/08/2013 4,50%

PT Finance 250 milhões ESI 10/05/2013 08/08/2013 4,50%

PT Móveis

,
12,5

milhões
[Si 16/05/2013 24/06/2013

4,15%

PT Móveis
37,5

milhões
ESI 16/05/2013 20/08/2013

4,15%

PT Finance
12,5

milhões
ESI 20/06/2013 20/08/2013

4,15%

PT SGPS 200 milhões ESI 29/07/2013 29/10/2013 3,75%

PT Finance 250 milhões ESI 08/08/2013 08/11/2013 4,15%

PT Finance 250 milhões ESI 08/08/2013 08/11/2013 4,15%

PT Móveis
37,5

milhões
ESI 20/08/2013 20/11/2013

4,15%

PT Finance
12,5

milhões
ESI 20/08/2013 20/11/2013

4,15%

PT Finance
37,5

milhões

-ESI

ESI

-

23/09/2013 20/11/2013
4,15% .

PT SGPS 200 milhões 29/10/2013 29/01/2014 3,75%

PT Finance 250 milhões. ESI 08/11/2013 10/02/2014 4,00%

PT Finance 250 milhões ESI 08/11/2013 10/02/2014 4,00%

PT Finance 50 milhões ESI 20/11/2013 20/02/2014 4,00%
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JJ. Em 31 de Dezembro de 2013, o Grupo Portugal Telecom detinha, através da

Portugal Telecom SGPS, S.A. e da subsidiária da Portugal Telecom SGPS, S.A. a

sociedade PT International Finance BV, aplicações de curto prazo em instrumentos

financeiros emitidos pela ESI no valor global de 750 milhões de euros.

KK. (...) e representavam: 82% dos investimentos de curto prazo (que

totalizavam 91.4.128.757); 29% das rubricas de caixa, equivalentes de caixa e

investimentos de curto prazo (que totalizavam 2.573.079.271); 19% dos ativos

correntes (que totalizavam € 3,973.155.907); 6% do total do ativo (que totalizava

12.020.395.182); 40% dos capitáis próprios (que totalizavam E 1.866.815.115); e

193% dos resultados líquidos do exercício de 2013 (que foram no valor de E

387.976,606).

LL. No primeiro trimestre de 2014, o Grupo Portugal Telecom subscreveu, através da

Portugal Telecom, SGPS, S.A. e da subsidiária PT International Finance BV, as

seguintes aplicações de curto prazo:

Empresa
Montante

(euros)
Emitente Início Vencimento Taxa anual

PT SGPS
200

milhões
ESI 29/01/2014 13/02/2014

2,25%

PT Finance
250

milhões
,

Rioforte 10/02/2014 15/04/2014
3,75%

PT Finance
250

milhões
Rioforte 10/02/2014 15/04/2014

3,75%

PT SGPS 200 Rioforte 13/02/2014 15/04/2014 3,00%
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milhões

MM. No Relatório e Contas Consolidadas da Portugal Telecom relativo ao

exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013, divulgado no SDI da

CMVM, refei ia-se que: Nota 45.7.3 - risco de crédito às demonstrações

financeiras consolidadas: "Os riscos relacionados com atividades de tesouraria

resultam essencialmente dos investimentos efetuados pelo Grupo em

disponibilidades monetárias. Com o objetivo de mitigar este risco, a politico (la

Portugal Telecom é a de investir ern aplicações de curto prazo, junto de instituições

financeiras diversificadas e corn reputação no mercado".

NN. (.,.) a ESI não era urna instituição financeira e as aplicações de curto prazo

representavam 82% dos investimentos de curto prazo, 29% das rubricas de caixa,

equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, 19% dos ativos correntes,

6% do total do ativo, 40% dos capitais próprios e 193% dos resultados líquidos do

exercício de 2013.

00. A Portugal Telecom aprovou e divulgou, nas suas demonstrações

financeiras consolidadas referentes ao exercício económico findo em 31 de

dezembro de 2013, o seguinte Balanço Consolidado:

ATIVO

Ativo corrente

(euros)

2013

Caixa e equivalentes de caixa 1 658.950 514

Investimentos de curto prazo 914 128 757

Contas a recebei - clientes 762 936 473
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Contas a receber - outros 406 451 496

Existências 85 872 948

Impostos a recuperar 70 932 459

Custos diferidos 65 244 104

Outros ativos correntes 3 985 415

Ativos não correntes detidos para venda 4 653 741

Total do ativo corrente 3 973 155 907

Ativo não corrente

Contas a receber - clientes 204 316

Contas a receber - outros
—

Impostos a recuperar

1 080

24

306

739

Investimentos em entidades controladas

conjuntamente • 2 408 246 860

Investimentos em empresas associadas 511 316 161

Outros investimentos 22 243 652

Goodwill 380 616 265

Ativos intangíveis 717 703 676

Ativos tangíveis 3 438 479 384

Benefícios de reforma 1 834 000

Ativos por impostos diferidos 564 894 918

Outros ativos não correntes 594.998

Total do ativo não corrente 8 047 239 275

Total do ativo .
12 020 395

182
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r
PASSIVO

Passivo corrente

Dívida de curto prazo 1 491 976 460

Contas a pagar , 568 270 540

Acréscimos de custos 534 656 119

Proveitos diferidos 246 784 244

Impostos a pagar 80 107 942

Provisões 88 789 844

Outros passivos correntes 13 980 981

Total do passivo corrente 3 024 566 130

,
Passivo não corrente

Dívida de médio e longo prazo . 5 879 161 433

Contas a pagar 19 470 144

Impostos a pagar -

Provisões 2 271 075

Benefícios.de reforma 960 880 069

Passivos por impostos diferidos 243 824 693

Outros passivos não correntes
_

23 406 523

Total do passivo não corrente 7 129 013 937

Total do passivo
10 153 580

067

_

Capital social 26 895 375

Ações próprias (337 520 916)
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Reserva legal 6 773 139

Reserva de ações próprias 6 970 320

Reserva de reavaliação 516 587 428

Outras reservas e Tesultados acumulados 1 421 614 031

Capital próprio excluindo interesses não

controladores
1 641 319 377

Interesses não controladores 225 495 738

Total do capital próprio 1 866 815 115

Total do capital próprio e do passivo
12 020 395

182

PP.0 valor da rubrica "Investimentos de Curto Prazo" da demonstr ação de resultados

consolidados divulgada pela Portugal Telecom, referente ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, era de €914.128.757,00.

QQ. A Portugal Telecom relevou os créditos por si detidos, em 31 de dezembro

de 2013, sobre a ESI na rubrica "Investiffientos de Curto Prazo" do balanço das

suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, pelo valor de €750.000.000,00.

RR. A Portugal Telecom divulgou os créditos por si detidos, em 31 de

dezembro de 2013, sobre a ESI na Nota 24 (investimentos de curto prazo) das

suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013.

55.A Portugal Telecom divulgou, nas suas demonstrações financeiras consolidadas

referentes ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013, a seguinte

Demonstração de Resultados consolidados:
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RECEITAS

Prestações de serviços 2 736 475 000

Vendas 131 116 168

Outras receitas 43 591 728

2 911 182

896

CUSTOS, PERDAS E (GANHOS)

Custos com o pessoal 399 282 587

Custos diretos dos serviços preslados 458 795 641

Custo das mercadorias vendidas 134 801 746

Mai keting e publicidade 68 487 812

Fornecimentos, serviços externos e outras despesas 619 296 236

Impostos indiretos , . 42 304 690

Provisões e ajustamentos 25 828 265

Amortizações e depreciações 726 275 626

Custos corn benefícios de reforma 40 462 686'

Custos com redução de efetivos 127 052 643.

Perdas (ganhos) com a alienação de ativos fixos,

líquidos (3 356 327)

Outros ganhos líquidos (73 441 554)

2 565 790

051

Resultado antes de resultados financeiros e 345 392 845
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impostos

CUSTOS E (GANHOS) FINANCEIROS

Juros suportados, liquidos 257 423 261

Perdas corn variações cambiais, líquidas 21 919 104

Perdas (ganhos) em ativos financeiros e

investimentos, líquidas

outros

2 014 467

Perdas em joint ventures, líquidas 2 185 679

Ganhos em empresas associadas, líquidos (442 783 587)

Outras despesas financeiras, líquidas 54 635 427

(104 605 649)

Resultado antes de impostos - 449 998 494

Imposto sobre o rendimento 62 021 888

Resultado das operações continuadas 387 976 606

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Resultado das operações descontinuadas -

RESULTADO LIQUIDO . 387 976 606

Atribuível a in teresses não controladores ' 56 995 651

Atribuível a acionistas da Portugal Telecom 330 980 955

Resultado líquido por ação

Básico 0,39
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Diluído 0,39

TT.A Portugal Telecom registou os investimentos de curto prazo em ESI de acordo

com o critério do custo amortizado.

UU. Desde novembro de 2013 que diferentes órgãos de Comunicação Social

divulgaram notícias corn o seguinte teor: Notícia do Jornal Expresso de 4 de

novembro de 2013: "A pressão sobre o GES é grande. A alteração das regras dos

fundos de investimento, que impede as sociedades.gestoras de deterem mais de

20% de ativos ligados às instituições que representam, obrigou a Espírito Santo

Ativos Financeiros a recolocar no mercado €1,7 mil milhões de dívida de empresas

do grupo. (....) O BES tern estado a colocar papel comercial das empresas do

grupo, que estavam no fundo, ern clientes de alto rendimento". Notícia do Jornal

Expresso de 1 de fevereiro de 2014: "0 Banco de Portugal (BdP) pediu urna

auditoria exlerna à Espírito Santo 'International para apurar se esta empresa tem

capacidade para cumprir os compromissos assumidos perante os investidores que

compraram o seu papel comercial aos balcões do BES. A auditoria à holding que

detém as participações financeiras e não financeiras do Grupo Espírito Santo

(GES), sediada no Luxemburgo, está em fase de conclusão. Em causa está o

elevado grau de endividam-ento da ESI, que nos últimos anos se tem financiado

através da emissão de papel comercial vendido aos balcões do BES, a investidores

institucionais e de retalho.". Notícia do Jornal i de 3 de fevereiro de 2014: "0

banco central pretende assegurar que a ESI tem liquidez suficiente para assegurar

os compromissos do papel comercial emitido e vendido aos balcões do BES. A

eventual dificuldade de liquidez poderia obrigar o BdP a determinar o registo de
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imparidades nas contas da ESI e do BES e os consequentes aumentos de capital.".

Notícia do Jornal de Negócios de 4 de fevereiro de 2014: ''A auditoria que o

Banco de Portugal pediu às contas da Espírito Santo International visou fiscalizar a

situação financeira da "holding" da família Espírito Santo e a forma de avaliação

dos seus activos, com o objectivo de verificar a sua capacidade de reembolsar

créditos contraídos junto da instituição liderada por Ricardo Salgado. No limite, o

supervisor pretendia perceber se a exposição do BES ao Grupo Espírito Santo está

devidamente contabilizado, tendo em conta a saúde financeira da ES

International. Esta inspecção faz parte do exercício transversal de revisão da

impar idade da carteira de crédito, realizado no ano passado pelo BdP". Notícia do

Jornal Expresso de 8 de fevereiro de 2014: "Com esta solução, que ainda não foi

apresentada aos acionistas nem ao conselho de administração, o GES poderá

resolver também as questões levantadas pelo facto de a Espírito Santo

International contabilizar as ações da ESFG a €22, quando os títulos valem em

bolsa perto de €5"; e Notícia do Jornal Expresso de 8 de fevei eiro de 2014: "0

Banco Espirito Santo (BES) começou a vender diretamente aos balcões papel

comercial. (dívida) da Espírito Santo International (ESI) que estava colocado num

fundo da ESAF, o Espírito Santo Liquidez. Para assegurar a capacidade da ESI em

pagar esta dívida, o supervisor pediu urna auditoria à KPMG. A ESI tem uma

elevada percentagem de dívida em relação aos seus ativos e o Banco de Portugal

quer 'garantir que os pequenos investidores que compraram papel comercial de

uma empresa pertencente ao grupo BES não têm as suas poupanças em risco".

VV. A nota 24 — investimentos de curto prazo às demonstrações financeiras

consolidadas referentes ao exercício económico findo em 31 de dezembro de

2013 da Portugal Telecom referia: "24. Investimentos de curto prazo. Esta rubrica
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consiste em aplicações financeiras de curto prazo com termos e condições

previamente acordados com os instituições financeiras. Em 37 de dezembro de 2073

e 2072, a composição desta rubrica é como segue:

euros

2073 2012

Títulos de dívida (i) 750.000.000 5 7 0.000.000

Debêntures (ii) 767.820.445 7 73.628.357

Outras aplicações

curto prazo

financeiras de 2.308.312 Z369.43.7

914.128.757 625.997.788

(i) Esta rubrica inclui essenciolmente títulos de dívida emitidos pela PT Finance e

pelo Portugal Telecom com uma maturidade de aproximadamente 2 meses e que

foram liquidados em 2074 nas datas devidas pelo respetivo valor nominal,

acrescido de juros.

(ii) Em 37 de dezembro de 2013, as debêntures, - no montante de

aproximadamente 162 milhões de euros, foram emitidas pelo Banco Santander do

Brasil, S.A. e pela Dibens Leasing S.A. e foram subscritas por empresas subsidiárias

da Portugal Telecom localizadas no Brasil. A maturidade destas obrigações é de

aproximadamente um ano".

WW. (...) àquela data, os títulos de dívida não tinham sido todos "liquidados ern

2074 nas datas devidas", porquanto o título de dívida da ESI subscrito pela PT
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Finance em 20 de novembro de 2013, no valor de 50 milhões de euros, apenas se

venceu e foi liquidado em 20 de fevereiro de 2014, tendo o relatório sido

aprovado pelo Conselho de Administração da Portugal Telecom em. 18 de

fevereiro e divulgado em 19 de fevereiro de 2014.

XX. A informação constante da nota 24 — investimentos de curto prazo às

demonstrações financeiras de 2013 não contém informação quanto à qualidade

de crédito dos ativos "Títulos de dívida", não identificando o emitente.

YY.A nota 48 - partes relacionadas, alínea b), às demonstrações financeiras

consolidadas de 2013 da Portugal Telecom referia:

"h) Acionistas

Alguns dos principais acionistas da Portugal Telecom são instituições financeiras

corn as quais são estabelecidos acordos comerciais no curso normal da•atividade,

incluindo depósitos bancários, investimentos de curto prazo e financiamentos

contratados pela Empresa corn essas instituições financeiras, bem como a

prestação de serviços de telecomunicações pela Empresa a essas entidades.

Adicionalmente, a Visabeira (empresa que presto serviços ao negócio de rede fixa)

e a Controlinveste (empresa que disponibiliza conteúdos de media) também são

acionistas da Portugal Telecom. As transações ocorridas no exercício findo em 31

de dezembro de: 2013 e os saldos nessa data, excluindo os saldos em aberto

relativos a depósitos, investimentos de curto prazo e financiamentos com os

principais acionistas da Portugal Telecom, são como segue (incluindo IVA):

euros

Empresa Receitas

ganhos (i)

e Custos

perdas (i)

e Contas

receber

a Contas

pagar

a

BES 68.014.622 28.10S.495 1.428.622
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Visabeira 7 7.290.365 79.668.692 34.768.339 20.322.47 7

Controlinveste 2.469.041 47.360.248 463.937 8.545.056

Ongoing 507.475 2.930.873 268.962 389.724

BlackRock 7.057 5.031.948 5.000.156

UBS 39 45.000

163.742.796 36.929.86082.282.592 34.257.347

(i) As receitas e ganhos incluem vendas e serviços prestados pela Portugal

Telecom e juros recebidos sobre depósitos bancários, enquanto os custos e perdas

incluem fornecimentos e serviços externos prestados à Portugal Telecom e juros

pagos em contratos de financiamento e equity swaps".

ZZ.A informação constante da nota 48, alínea b), às demonstrações financeiras: refere

"BES"; mas inclui informação sobre várias entidades do GES, incluindo a ESI, e não

apenas o BES; refere que "as receitas e ganhos incluem vendas e serviços

prestados pela Portugal Telecom e juros recebidos sobre depósitos bancários",

omitindo que esta categoria inclui também os juros recebidos sobre os

investimentos de curto prazo discriminados na nota 24; não divulga a informação

comparativa respeitante às transações ocorridas no exercício de 2012 e os saldos

a 31 de dezembro de 2012.

AAA. Em 12 de agosto de 2014, a CMVM solicitou à Portugal Telecom a

divulgação de informação complementar aos documentos de prestação de contas

consolidados da Portugal Telecom referentes ao exercício económico findo em 31

de dezembro de 2013.

BBB. Em 25 de agosto de 2014, a Portugal Telecom divulgou no SDI da CMVM

um comunicado intitulado "informação complementar aos documentos de
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prestação de contas consolidados referentes ao exercício de 2013", com o seguinte

teor: 'A solicitação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, nos termos e

para os efeitos do n.° 5 do artigo 245° do Código dos Valores Mobiliários, vem a

Portugal Telecom por este meio prestar ao mercado informação complementar ao

seu Relatório e Contas Consolidado referente ao exercício findo em 37 de dezembro

de 2013 ("Relatório e Contas Consolidado'), conforme aprovado pelo Conselho de

Administração em 18 de fevereiro de 2014, a qual, em virtude de factos

subsequentes, passou a assumir uma maior relevância. No que respeita à Nota 24

Investimentos de Curto Prazo das Notas às Demonstrações Financeiras

Consolidadas em 37 de dezembro de 2073 e relativamente à rubrica "Títulos de

dívida", procede-se aos seguintes esclarecimentos, os quais deverão ser

considerados complementares, para além da informação cuja divulgação é exigida

pela IFRS 7 e IAS 24: • Em 37 de dezembro de 2073 a rubrica "Títulos de dívida" no

montante total de 750 milhões de euros inclui títulos de dívida emitidos pela

empresa Espírito Santo International ("ESI", uma sociedade holding não financeira

de direito luxemburguês que integra o Grupo Espirito Santo), nos seguintes

montantes: (a) 500 milhões de euros subscritos pela PT Finance em 8 de novembro

de 2073 e que foram liquidados na data de vencimento em 10 de fevereiro de 2074

pelo respetivo valor nominal acrescido de juros; (b) 200 milhões de euros subscritos

pela Portugal Telecom em 29 de outubro de 2073 e que foram liquidados no data

de vencimento em 29 de janeiro de 2074 pelo respetivo valor nominal acrescido de

juros; e (c) 50 milhões de euros subscritos pela PT Finance em 20 de novembro de

2073 e que foram liquidados pelo respetivo valor nominal acrescido de juros na

data de vencimento em 20 de fevereiro de 2074, data posterior à de aprovação pelo

Conselho de Administração do Relatório e Contas Consolidados (18 de fevereiro de
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2074) e à de emissão da Certificação Legal das Contas Consolidados e do Relatório

de Auditoria (19 de fevereiro de 2074). • Em 31 de dezembro de 2072, esta rubrica

inclui títulos de dívida emitidos pela empresa ESI nos seguintes montantes: (a) 250

milhões de euros subscritos pela PT Finance em 2 de agosto de 2072 e que foram

liquidados na data de vencimento em 7 de fevereiro de 2073 pelo respetivo valor

nominal acrescido de juros; (b) 200 milhões de euros subscritos pela PT Finance em

15 de outubro de 2072 e que foram liquidados no dota de vencimento em 74 de

janeiro de 2073 pelo respetivo valor nominal acrescido de juros; e (c) 60 milhões de

euros subscritos pela PT Finance em 77 de outubro de 2072 e que foram liquidados

na data de vencimento em 77 de janeiro de 2013 pelo respetivo valor nominal

acrescido de juros. No que respeita à Nota 45.7.3 - Instrumentos Financeiros - Risco

de crédito das Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas em 37 de

dezembro de 2013 e relativamente à rubrica "Títulos de dívida", procede-se aos

seguintes esclarecimentos, os quais deverão ser considerados complementares, para

além da informação cuja divulgação é exigida pela IFRS 7: • Em 37 de dezembro de

2073 e 2072, os investimentos em títulos de curto prazo emitidos pela ES!, entidade

do Grupo Espirito Santo, nos montantes totais de 750 milhões de euros e 510

milhões de euros, respetivamente, representavam as seguintes proporções nos

rubricas de:

(valores em milhões de

euros)

37 de dezembro de 2073 37 de dezembro de

2072

Valor da

rubrica

Proporção

(`)/0)

Valor da

rubrica

Proporção

(%)
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Investimentos de curto

prazo

914 82% 626 81%

' Investimentos de .curto

prazo e caixa e

equivalentes •

2.573

-

29% 2.675 20%

Total do ativo corrente 3.973 79% 4.702 72%

Total do ativo 12.020 6% 12.829 4%

Total do capital próprio 7.867 40% 2.537 20%

Resultado líquido 388 ' 193% 310 164%

• No que respeita à informação sobre a politico de investimento de caixa e títulos

de curto prazo apresentada em termos genéricos no Relatório e Contas

Consolidadas nesta mesma nota das Notas às Demonstrações Financeiras

Consolidadas em 37 de dezembro de 2013, 170 Ponto 10 - Principais Riscos e

Incertezas - Crédito, do Relatório .Consolidado de Gestão e no Ponto 03.111 -

Organização Interna - Controlo Interno Gestão de Riscos - Principais Tipos de

Riscos (Económicos, Financeiros e Jurídicos) - Riscos. Financeiros - Crédito do

Relatório do Governo da Sociedade, nomeadamente, no que concerne ao critério

de investimento em instituições financeiras diversificadas e com reputação no

mercado, cumpre mencionar que, atenta a concentração ern depósitos e

aplicações de tesouraria no BES/GES, em 37 de dezembro de 2013 a sociedade

não estaria a observar urna efetiva diversificação. No que respeita à Noto 48.b) -
Página 28 de 98 •



Processo: 9/22.3YUSTR
Referência: 347413

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo cia Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 2

Pç dciMuniCípio. Edif. EN -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

'Veld': 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribumil.e.supeRisno tribunais.org.pi

Recurso (Contraordenação)

Partes Relacionadas — Acionistas das Notas às Demonstrações- Financeiras

Consolidadas em 37 de dezembro de 2073, procede-se cros seguintes

esclarecimentos, os quais constituem informação Complementar e mais extensa

que a requerida pela IAS 24: • A PT considerou nesta nota os seus principais

acionistas tendo corno critério a detenção de urna participação qualificada no seu

capitol social igual ou superior a 2%, de acordo com os comunicações feitas pelos

resi..)etivos participantes à sociedade, não obstante tais acionistas não deverem ser

considerados como partes relncionadas • nos termos definidos pela IAS 24, na

medida em que não- preenchem os requisitos definidos no referido normativo

contabilistico. • Atento o acima descrito, na tabelo contendo informação sobre

transacções com partes relacionadas, a referência ao acionista Banco Espirito

Santo.("BES") deverá ser considerada como sendo feita ao Grupo Espirito Santo

("GES"), neste se incluindo o BES e .todas as entidades que, de acordo com a

informação prestada pelo BES, se poderiam considerar partes relacionadas do

BES, e incluindo a ES! (ver anexo I). • Na nota de rodapé à tabela identificada

corno (i), informa-se que os juros obtidos pela PT incluem valores referentes a

depósitos bancários e aos investimentos, de curto. prazo realizados iia ESI

mencionados na Nola 24 das Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas

em 37 de dezembro de 2073. • Em 31 de dezembro de 2073 e 2012 os saldos

relativos a depósitos, investimentos de curto prazo e financiamentos corn os

principais acionistas eram como segue:

Euros

31 dez '13 31 dez 13

Depósito

s

J Investim

entos de

31 dez 12

Financia

mentos

Empr

esa .

Depósito

s

Invest.im

entos de

Financiam

entos (i)
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curto

prazo

curto

prazo

GES 1.402.888 750.000. 14.517.26 1.484.978 510.000. 28.653.1

.437 00() 5 .570 000 31

CGD - - 148.824.8 - . -

34

Bard l - - - 72.581 - 166.960.

ays • 080

1.402.888 750.000. 14.517.26 1.633.875 510.000. 195.613.

.437 000 5 .985 000 211

(i) Cumpre aindp referir que o Banco Espirito Santo e a Caixa Geral de Depósitos

atuaram como agentes colocadores de papel comercial emitido pela Portugal

Telecom, no âmbito do qual o Portugal Telecom tinha um montante em dívida de

200 milhões de euros em 37 de dezembro de 2073, colocado pelo BES, e de

50.750.000 euros em 31 de dezembro de 2072, colocado pela Caixa Geral de

Depósitos. A Portugal Telecom não é informada dos investidores que tomam estes

fundos.

• As transações ocorridas no exercício findo em 37 de dezembro de 2072 e os.

saldos nessa data, excluindo os saldos em aberto relativos o depósitos,

investimentos de curto prazo e financiamentos com os principais acionistas da

Portugal Telecom, são como segue ('incluindo IVA):

euros

Empresa Receitas

ganhos (i)

e Custos

perdas (i)

e Contas

receber

a Contas

pagar

a

GES 100.864.559 28.467.536 2.598.492 36.105
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Caixa Geral de

Depósitos

33,527.672 13.240.097 3.971.406 637.112

Visabeira 11.734.060 ' 103.160.858 20.994.829 13.076.065

Controlinveste 2.670.350 52.691.602 512.548 10.355.585
,

Ongoing 857.306 3.895.190 3.164.133 1.078.681

Barclays 951.915 10.585.777 30.023

Blackrock 1.113 814.730

UBS 39 84.237 - 250

150.607.014 212.940.027 31.271.681 25.183.548

(i) As receitas e ganhos incluem vendas e serviços prestados pela Portugal

Telecom e juros recebidos sobre depósitos bancários e investimentos de curto

prazo, enquanto os custos e perdas incluem fornecimentos e serviços externos

prestados el Portugal Telecom e juros pagos em contratos de ,financiamento

equity swaps.

Anexo I - Lista das entidades com as quais foram identificados saldos ou

transações •
Banco Espirito Santp Angola, SARL

Besoactif (Angola)

Banco Espirito Santo, SA

Banco Espirito Santo de Investimento, S.A.

ESAF - Espirito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

Espirito Santo Capital - Sociedade de Capital De Risco, SA

ESAF- Espirito Santo Fundos de Pensões, SA
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Locarent

Esaf - Espirito Santo Fundos de Investimento Imobiliário S.A.

ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, SGPS, SA ,

BES-Vida - Companhia de Seguros, S.A.

ES Recuperação de Crédito, ACE

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA

Espirito Santo Informática

Banco Espirito Santo dos Açores, SA

Esconcessões, SGPS

Espirito Santo Gestão de Património, SA

Fundo Gestão Património Imobiliário

Fungere - Fundo de Gestão De Património Imobiliário

Oblog - Consulting, SA

Orey Reabilitação Urbana - FE/IF

Praça do Marquês - Serviços Auxiliares, SA

Quinta dos Cónegos - Sociedade Imobiliária, SA

Espírito Santo International, SA".

CCC. DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA emitiu, no dia 19 de fevereiro de

2014, o Relatório de Auditoria sobre a informação financeira consolidada contida

no Relatório de Gestão e nas demonstrações financeiras consolidadas da Portugal

Telecom referentes ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013.

DDD. No Relatório de Auditoria sobre as demonstrações financeiras

consolidadas da Portugal•Telecom referentes ao exercício económico de 2013, a

Deloitte expressou a opinião de que "as demonstrações financeiras consolidadas

referidas no parágrafo 7 acima, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em
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todos os aspectos materialmente relevantes, o posição financeira consolidada da

• Portugal Telecom, SGPS, S.A., ern' 37 de dezembro de 2013, os resultados e o

rendimento integral consolidado das operações, as alterações no seu capital próprio

consolidado e os seus fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela data,

em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro tal corno

adoptadas pela União Europeia e a informação nelas constante é, nos termos das

definições incluídas nas directrizes mencionadas no parágrafo 4 acima, completa,

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita".

EEE. A Deloitte não incluiu reservas na opinião por si emitida no Relatório de

Auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom

referentes ao exercício de 2013.

FFF. A Deloitte fez constar, no Relatório de Auditoria sobre as demonstrações

financeiras consolidadas da Portugal Telecom referentes ao exercido económico

findo em 31 de dezembro de 2013, uma ênfase com o seguinte teor: "Conforme

referido na Noto 4, a Empresa adoptou a IFRS 77 - Acordos Conjuntos relativo

contabilização de entidades conjuntamente controladas, o qual é de aplicação

obrigatória apenas para os exercícios iniciados ern ou após 7 de Janeiro de 2014 de

acordo corn as Normas Internacionais de Relato Financeiro tat como adoptadas no

União Europeia, e ainda as alterações O IAS 79 Benefícios de Empregados

relativamente ao método de contabilização de ganhos e perdas actuariais. Estas

alterações forarn aplicadas retrospectivamente às demonstrações financeiras

consolidadas do exercício em 37 de Dezembro de 2012 e incluíram a divulgação da

demonstração consolidado da posição financeira em 7 de Janeiro de 2072".

GGG. A equipa da Deloitte responsável pela auditoria sobre as demonstrações

financeii as consolidadas do Grupo Portugal Telecom referentes ao exercício de
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2013 (denominada "Engagement Team"), tinha a seguinte composição: João Silva;

HHH. A Deloitte definiu no âmbito e para efeitos da auditoria às demonstrações

financeiras consolidadas da Portugal Telecom referentes ao exercício económico

, findo em 31 de dezembro de 2013: urn nível de materialidade consolidada de

€40.000.000,00; um nível de materialidade de execução de €28.000.000,00: e um

nível de ajustamento permitido ("TCTM" - Threshold for Cleary Trivial

Misstatements) de €2.000.000,00. •

Ill. No relatório e contas consolidadas da Portugal Telecom relativo ao exercício

económico findo em 31 de dezembro de 2013, divulgado no SDI da CMVM,

referia-se que: Nota 45.1.3 — risco de crédito às demonstrações financeiras

consolidadas: "Os riscos relacionados corn atividades de tesouraria resultam

essencialmente dos investimentos efetuados pelo Grupo em disponibilidades

monetárias. Com o objetivo de mitigar este risco, a política da Portugal Telecom é

a de investir em aplicações de curto prazo, junto de instituições financeiras

diversificadas e com reputação no mercado".

JJJ. (...) a informação acima referida, que consta da nota 45.1.3 — risco de

crédito às demonstrações financeiras consolidadas, não indica que as aplicações

de tesouraria de curto prazo realizadas, em 2013, pela Portugal Telecom na ESI,

no montante de 750 milhões de euros: não foram realizadas em instituições.

financeiras, porquanto a ESI não era uma instituição financeira; e não foram
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diversificadas, porquanto representam 82% dos investimentos de curto prazo,

29% das rubricas de caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo,

19% dos ativos correntes, 6% do total do ativo, 40% dos capitais próprios e 193%

dos resultados líquidos do exercício e 2013.

KKK. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, ter planeado e executado, quanto à nota 45 às

demonstrações financeiras consolidadas, os seguintes procedimentos: "Cruzado

com nota 38 do R&C consolidado, líquido dos custos de transacção, concordante.

Cruzado corn nota 12 do R&C consolidado, concordante. Cruzado corn

documento de suporte à nota disponibilizado pela Direcção de Tesouraria, para a

qual a verificámos razoabilidade dos valores e a coerência face ao descrito na.

nota, não tendo sido detectadas excepções. Cruzado corn backup da TMN,

concordante. Cruzado corn tableau de bord de Dez -13, concor dante."

LLL. (...) docurnentou nos seus papéis de'trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, ter executado, quanto às aplicações de

tesouraria, os seguintes procedimentos: obtivemos e detalhe das aplicações

financeiras em 31.12.2013; através das respostas dos Bancos ao processo de

circularização cruzámos os montantes by resposta corn as que a Empresa tem

registado nas Contas; verificamos a natureza e período da mesma para concluir

pela correcta classificação enquanto equivalente de caixa (<3 meses).

MMM. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económíco

findo em 31 de dezembro de 2013, ter planeado e executado, quanto ao risco de
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liquidez, os seguintes procedimentos: "Análise das responsabilidades

(reconhecidas e assumidas) e da liquidez do Grupo em 31.12.2013 na sheet "Risco

de Liquidez"; Análise do cumprimento dos convenants associados à dívida em

• 31.12.2013 (in Wp 6330); Análise das actas da PT SGPS e Internacionais para aferir

riscos potenciais associados aos compromissos assumidos (garantias) e

entendimento das medidas que estão a ser tomadas pelo Grupo no contexto de

crise financeira".

NNN. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, quanto ao risco de liquidez, as seguintes

conclusões: "A PT encontra-se á cumprir os covenants associados à dívida em

31.12.13; A PT está a monitorizar o risco de crédito das contrapartes, com

destaque para as instituições financeiras corn quem se relaciona; A PT apresenta

liquidez para cumprir as suas obrigações de CP; Concluindo consideramos que o

risco de liquidez e de going concern está mitigado.".

000. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, quanto à posição consolidada dos meios

líquidos financeiros, ter analisado a rubrica "caixa, equivalentes e investimentos de

curto prazo", quanto à sua distribuição por um conjunto de instituições

financeiras.

PPP. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho, existir a seguinte

distribuição dos valores classificados como "caixa, equivalentes e investimentos de

curto prazo":
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N/A - Caixas tmn e ptc 4 420 806 0%

N/A - Vários 6 105 600 0%

Banco Espirito Santo 2 152 048 811 84%

Montepio 136 810 708 5%

Santander Totta (Brasil) 135 257 833 5%

BNP Paribas 27 592 421 1%

Votorantim (Brasil) 24 639 605 1%

0%Caixa Geral de Depósitos 6

3

976

007

035

915Banco do Brasil 0%

Millennium BCP 2 064 135 0%

Itaú (Brasil) 1 926 794 0%

Barclays 113 068 0%

0%Banco Popular 41 806

Outros 72 847 170 3%

Total . de "Caixa e

equivalentes" e

" Investimentos de curto prazo

2 573 852 707

QQQ. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho a seguinte "repartição de

investimentos no BES por tipo e por empresa":

" Repartição de investimentos no BES por tipo e por empresa"
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e,
Ordem

Dep

Prazo

Out.

Aplicações TOTAL

703 050 1 253 132

PT Finance 82 190 000 550 000 000 190

499 171

PT SGPS 7 454 041 441 200 000 000 706 625 482

10 000

PT Móveis • 000 10 000 000

Outros 182 291 139

2 152 048

811

RRR. (...) a Deloitte, nos seus papéis de trabalho, e para efeitos de análise da

rubrica caixa, equivalentes e investimentos de curto prazo e da sua dístribuição

por instituições financeiras, incluiu, no valor do investimento no BES, o valor das

aplicações de curto prazo realizadas péla PT SGPS e pela PT Finance na ESI.

à data da emissão do relatório de auditoria sobre as contas

consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício de 2013, o BES e a ESI

faziam parte do mesmo grupo económico, o Grupo Espírito Santo, sendo que a

ESI não pertencia ao Grupo Banco Espírito Santo, o Banco Espírito Santo não era

titular de uma participação na ESI igual ou superior a 20%, nem exercia sobre ela

controlo ou influência significativa na sua gestão, não a incluindo no seu

perímetro de consolidação.
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TTT. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013 ter avaliado a 'existência das seguintes

deficiências e inexatidões: Nos termos da IAS 1, a Demonstração do Rendimento

Integral deverá conter duas • secções: items que não serão transferidos para

resultados e items que serão transferidos para resultados assim que determinadas

condições sejam cumpridas. A Empresa adicionou urna terceira secção ("Reservas

reconhecidas diretamente no capital próprio"), a qual não se encontra

contemplada na IAS 1. - IAS 1.82 (a); As propriedades de investimento, no

montante de 13,9 milhões de Euros aproximadamente, não são apresentadas

numa linha autónoma do Balanço, sendo incluídas na rubrica "Outros

investimentos", Adicionalmente, não é dada informação quanto ao justo valor das

mesmas e movimento do período. - IAS 1.54 (b) + IAS 40.79; Nota 12 - Não foi

efectuada a descrição dos principais contratos de locação operacional, a qual

deverá incluir, entre outros, a existência de cláusulas de ienovação ou opções de

compra - IAS 17.35 (d); Nota 14 - Decorrente da entrada em vigor da IAS19R,

houve um conjunto de divulgações que se tornaram obrigatórias e que a Empresa

não as efectuou, nomeadamente: - métodos e pressupostos utilizados para

efectuar a análise de sensibilidade de variação dos principais pressupostos; -

estratégias utilizadas para gerir o risco em termos de matching entre os activos e

os passivos referentes á estas responsabilidades; - informação quando aos fluxos

de caixa previsionais, incluindo informação da respectiva maturidade dos pianos. -

'AS 19R, 145, b) e c), 146, 146, a), b) e c); Nota 21 - De acordo corn a IFRS 12, a

Empresa deverá divulgar para cada subsidiária que tenha interesses não

controladores de valor significativo, a sua informação financeira condensada que
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deverá incluir activos correntes e não correntes, passivos correntes e não

correntes, receitas,.resultado liquido e total do rendimento integral. Entendemos

que estas divulgações deveriam ter sido efectuadas relativamente à Africatel e

MTC IFRS 12.1310.b); Nota 30 - De acordo com a IFRS 12, deverá ser divulgado o

justo valor dos empreendimentos conjuntos detidos pela Empresa que tenham

um valor de mercado cotado. A Empresa não divulgação esta informação

referente ao investimento financeiro detido na Oi - IFRS 12.21.b) iii); Nota 33 - A

informação financeira condensada que se encontra divulgada nesta nota com

referência à Unitel refere-se a 30 de Setembro de 2013, correspondendo à última

informação financeira recebida daquela participada, mas não representa as

demonstrações financeiras sobre as quais a Empresa efectuou o registo da

equivalência patrimonial. Adicionalmente, de acordo com a IFRS 12, a Empresa

deverá divulgar a reconciliação entre a informação financeira condensada daquela

associada e o valor do investimento financeiro - IFRS 12.1314; Nota 38 A CMVM

solicitou que a Empresa divulgue a descrição quantitativa das restrições existentes

ao nível dos rácios financeiros. A Empresa apenas divulgou que o rácio de dívida

líquida / EBITDA não excedia determinados valores, os quais variam em função

dos financiamentos em causa - IFRS 7.34(a); Nota 48 - Não foi divulgado o

período comparativo dos saldos e transacções com partes relacionadas —

accionistas - IAS 1.38. (fls. 182, 3562-3580)

UUU. (...) e não documentou, nos seus papéis de trabalho, a análise efetuada

relativamente à informação constante da nota 45.1.3 — risco de crédito às

demonstrações financeiras consolidadas, de forma a suportar a opinião por si

emitida sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom,

referentes ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013, no sentido
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de as demonstrações financeiras estarem em "conformidade com as Normas

Internacionais de Relato Financeiro tal como adoptadas pela União Europeia" e de

"a informação nelas constante" ser "completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e

lícita".

VVV. (...) não documentou ter analisado a repartição das aplicações de curto

prazo realizadas pela Portugal Telecom por entidade emitente das aplicações

subscritas.

WWW. (...) não documentou, nos seus papéis de trabalho, ter analisado se as

aplicações de curto prazo realizadas pela Portugal Telecom, para mitigar o risco

de crédito, foram realizadas em instrumentos financeiros emitidos por instituições

financeiras.

XXX. (...) não documentou, nos' seus. papéis de trabalho, ter analisado se as

aplicações de curto prazo realizadas pela Portugal Telecom, para mitigar o risco

de crédito, foram realizadas em instrum,entos financeiros emitidos por instituições

financeiras diversificadas.

YYY. A informação que DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA documentou nos

seus papéis de trabalho (quanto à auditoria sobre demonstrações financeiras

consolidadas da Portugal Telecom relativas ao exercício de 2013), não é suficiente

para permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da

entidade auditada, e do trabalho desenvolvido pelo auditor para validar as

demonstrações financeiras da entidade auditada: compreender a natureza, o

âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados, e a prova de

auditoria concretamente obtida pela Arguida para verificar e validar a informação

divulgada na nota 45.1.3. - risco de crédito às demonstrações financeiras

consolidadas; compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos
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procedimentos efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela

Arguida Deloitte para verificar e validar se as aplicações de tesouraria de curto

prazo foram realizadas em instituições financeiras e se as mesmas foram

diversificadas, como divulgado na nota 45.1.3. — risco de crédito às

demonstrações financeiras consolidadas; e compreender as bases de suporte para

que a Arguida Deloitte tenha concluído, sem reservas, no Relatório de Auditoria

por si emitido, que "as demonstrações financeiras consolidadas referidas no

parágrafo 1 acima, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada da Portugal

Telecom, SGPS, S.A., em 31 de dezembro de 2013, os r-esultados e o rendimento

integral consolidado das operações, as alterações no seu capital próprio

consolidado e os seus fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela

data, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro tal

como adoptadas pela União Europeia e a informação nelas constante é, nos

termos das definições incluídas nas directrizes mencionadas no parágrafo 4 acima,

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita".

ZZZ. (...) agindo sem a diligência e o cuidado exigíveis e a que estava obrigada,

não chegando sequer a representar a possibilidade de realização do facto, bem

sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei.

AAAA. A Deloitte documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria

sobre o exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013 do Grupo

Portugal Telecom, ter identificado, quantitativamente e qualitativamente, as

rubricas e divulgações significativas.

BBBB. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

o exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013 do Grupo Portugal
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Telecom, a propósito da identificação dos componentes significativos do Grupo

Portugal Telecom, a seguinte informação: "A identificação das componentes

significativas teve tomo critério (i) o conjunto dos seus contributos para os key-

figures consolidados, conforme acima explanado, e (íi) os segmentos operacionais

da PT, pois são estes os que o management da PT monitoriza de forma detalhada

e rotineira. Assim, concluímos que os componentes significativos da PT com

referência à auditoria de 31 de Dezembro de 2013 são a PT SGPS, a TMN, a PTC e

a Oi". •

CCCC. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom referentes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de 2013, ter planeado e executado, relativamente à

rubrica "Aplicações", os seguintes procedimentos:

Rubrica

significativa

Riscos

associados

Tem risco

significativo?

Asserções

relevantes
Plano de trabalho

substantivo

"PT SGPS

- Elaborar detalhe de
• - O depósito

Aplicações a prazo não

corresponde

a um activo

Não

"Existence

Completeness

Rights and

,aplicações a prazo e

cruzar para borderaux

bancários de suporte;

válido
• obligations" - Efectuar teste

preditivo para os

juros ern acréscimo
'
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de proveitos (caso

sejam valores

significativos pedir

borderaux bancaria

para validar o valor)

PT Móveis, PT

Contact, PT

Datacenter, PT

Participações

- Elaborar detalhe de

aplicações a prazo é

cruzar para respostas

de bancos

- Efectuar o cálculo

para os juros em

acréscimo de

proveitos (caso sejam

valores significativos

pedir borderaux

bancario para validar

o valor)

CVT

Análise às

conclusões dos

relatórios de auditoria
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às contas locais

Outras

Ver ,instrucções de

auditoria"

"PT SGPS

- Taxas de

câmbio mal

aplicadas

para

transacções

em moeda

estrangeira

Não

"Valuation

Cutoff

Completeness

Existence"-

Confirmar a

consistência das taxas

de câmbio utilizar

pela Empresa com as

constantes do site do

Banco de Portugal:

BRL; USD e NAD.

Testar a

adequacidade da

conversão cambial

dos DO/DP em

moeda estrangeira.

Cruzar com impacto

em P/L;

PT Móveis, PT

Contact, PT

Datacenter, PT

Participações

Confirmar

consistência das taxas
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Existence

de câmbio utilizar

pela Empresa com as

constantes do site do

Banco de Portugal:

BP.L; USD e NAD

Testar a

adequacidade da

conversão cambial

dos DO/DP em

moeda estrangeira.

Cruzar com impacto

em P/L;

PTC, TMN

- Ver file respectivo

CVT

Análise às

conclusões dos

relatórios de auditoria

às contas locais

Outras

Ver instrucções de

auditoria"

- Contas

bancárias

não

Não

"PT SGPS

- Circularização e

confirmaçao de

Página 46 de 98



.4;

4411,04Z::

Processo: 9/22 3YUSTR
Referência: 347413

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 2

Pi; do Municipio. Edit' scola P!iitica de Caudal id
2005-345 Santarém

'kid': 243090300 Fax: 243090329 Mail: triluinal.c.suptivisao4,?:ufflunasi.org.pt

Recurso (Contraordenação)

registadas na

contabilidade

saldos de todos os

bancos com que as

empresas têm

relações reportado a

,
31.12.2013 e

insistência para as

não respostas.

- Elaborar detalhe de

contas DP/DO e

cruzar para respostas

de bancos

PT Contact, PT

Datacenter, PT

Móveis, PT

Participações

N/A

PC, IMN

• - Ver file respectivo

CVT

- Análise às

conclusões dos

relatórios de auditoria

às contas locais

Outras

Ver instrucções de
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auditoria"

DDDD. (...) à data de 31 de dezembro de 2012, o valor global de aplicações em

instrumentos financeiros emitidos pela ESI ascendia a •510 milhões de euros,

sendo esse montante resultado da subscrição de 510 milhões de euros por parte

da PT Finance,

EEEE. (...) à data de 31 de dezembro de 2013, o valor global de aplicações em

instrumentos financeiros emitidos pela ESI ascendia a 750 milhões de euros,

sendo esse montante resultado da subscrição de 550 milhões de euros por parte

da PT Finance e 200 milhões de euros por parte da PT SGPS.

FFFF. (...) nos seus papéis de trabalho, na análise da rubrica "Investimentos de

Curto Prazo" da Portugal Telecom, documentou ter concluído que "- A Brat&

Brasil apresenta um aumento que é justificado por um recebimento de dividendos

da 01, que foram aplicados em investimentos de curto prazo. - A PT SGPS

apresenta um aumento de 200M Euros em aplicações de curto prazo, contratadas

junto do BES, que é justificado pela contratação em igual montante de papel

comercial junto da mesma entidade. - A PT Finance apresenta um aumento 40M

Euros, decorrente do facto da rentabilidade, associada a estes produtos ser

superior do que a associada aos depósitos a prazo comuns, tratando-se apenas

de alteração do tipo de investimento.".

GGGG. (...) nos seus papéis de trabalho, documentou ter concluído, quanto ao

aumento, em €40.000.000,00, do valor de aplicações de curto prazo realizadas

pela PT Finance que: "- A PT Finance apresenta um aumento 40M Euros,

decorrente do facto da rentabilidade associada a estes produtos ser superior do

que a associada aos depósitos a prazo comuns, tratando-se apenas de alteração
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de tipo de investimento". - "Dado que os rendimentos obtidos das aplicações não

estão a compensar o custo do financiamento suportado pelas empresas do Grupo

a tendência é que se acentue redução das aplicações financeiras (em 2012, o net

, cash gerado foi de 29M, enquanto que em 2013 foi de apenas 2ME)".

HHHH. (...) tinha conhecimento, pelo menos desde novembro de 2013, da

existência de • notícias divulgadas em órgãos de Comunicação Social que

colocavam em dúvida a capacidade da ES1 e das suas subsidiárias solverem as

suas responsabilidades.

1111. (...) tinha conhecimento de que o valor da exposição da Portugal Telecom

• (€750.000.000,00) à ESI era (significativamente) superior à materialidade global

definida pela Deloitte no âmbito e paia efeitos da auditoria às contas

consolídadas da Portugal Telecom, que era de €40.000.000,00.

JJJJ. (...) tinha conhecimento de que, em 31 de dezembro de 2013, os créditos

detidos pela Portugal Telecom sobre a ESI representavam 40% dos capitais

próprios (consolidados) da Portugal Telecom, que ascendia, à data, a

€1.866.815.115.

KKKK. („.) as normas internacionais de contabilidade aplicáveis à preparação das

demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom (IFRS, e, mais

concretamente, a IAS 39), que cabia à Deloitte auditar, previam, relativamente à

• mensuração do ativo "Investimentos de Curto Prazo", a identificação de indícios

de imparidade e o consequente cálculo da expectativa de recuperação do valor

do ativo, de acordo corn o qual deveria registar-se corno imparidade o eventual

défice que daí pudesse resultar, numa vertente de apreciação económica.
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LLLL. (...) documentou nos seus papéis de trabalho elementos suscetíveis de lhe

permitir saber quem eram os emitentes dos títulos de dívida subscritos pela

Portugal Telecom.

MMMM. (...) documentou nos seus papéis de trabalho elementos suscetíveis de lhe

permitir compreender que as aplicações de curto prazo realizados pela Portugal

Telecom não diziam respeito a uma instituição financeira.

NNNN. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho, que a taxa de juro associada

às aplicações em ESl realizadas pela PT SGPS era de 3,75% à data de 29 de

outubro de 2013.

0 0 0 0 . (...) documentou, nos seus papéis de trabalho, que a taxa de juro associada

às aplicações em ESI realizadas pela PT Finance era de 6,5% à data de 31 de

dezembro de 2012 e de 4% em 31 de dezembro de 2013.

PPPP. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho, quanto às aplicações

realizadas pela PT Finance em ESI, que "os rendimentos obtidos das aplicações* não

estão a compensar o custo do financiamento suportado pelas empresas do Grupo".

QQQQ. (...) tinha conhecimento de que as aplicações de curto prazo detidas pela

Portugal Telecom sobre a ESI eram de curto prazo e foram, designadamente entre

2010 e 2013, sucessivamente renovadas, tendo-se verificado um aumento

progressivo do respetivo valor, sendo de €400.000.000,00 em 31 de dezembro de

2010, de €550.000.000,00 em 31 de dezembro de 2011, de €510.000.00,00 em 31

de dezembro de 2012, e de €750.000.000,00 em 31 de dezembro de 2013.

RRRR. (...) não documentou ter realizado procedimentos de auditoria que lhe

permitissem concluir sobre a adequada valorização (imparidade) das aplicações

realizadas pela Portugal Telecom em ESI.
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S555. (...) não documèntou ter realizado procedimentos de auditoria que lhe

permitissem concluir sobre a capacidade da ESI de, no futuro, gerar fluxos de

caixa disponíveis para reembolsar a totalidade do valor aplicado pela Portugal

Telecom em Notes emitidas pela ESI.

TTTT. (...) não documentou ter realizado, com referência a 31 de dezembro de

2013,.uma análise formal sobre a imparidade da exposição da Portugal Telecom à

ESI.

UUUU. (,..) não documentou ter realizado, com referência a 31 de dezembro de

2013, uma avaliação de existência de (prova objetiva) de imparidade.

VVVV. (..,) não documentou ter realizado, corn referência a 31 de dezembro de

2013, uma estimativa do valor da imparidade associada a essa exposição (ou seja,

apurado a diferença entre a quantia escriturada desse ativo e o valor presente).

WWWW. (...) não documentou ter avaliado e testado a capacidade da ESI de, no

futuro, gerar fluxos de caixa disponíveis para reembolsar a totalidade das

aplicações que, a 31 de dezembro de 2013, a Portugal Telecom detinha na ESI.

XXXX. C..) não documentou ter identificado corno risco de distorção material

significativo, .ao nível das demonstrações financeiras consolidadas da Portugal

Telecom referentes a 2013, o risco de inadequada valorização (imparidade) dos

créditos detidos pela Portugal Telecom sobre a ESI, tendo em consideração os •

elementos que eram clO seu conhecimento, designadamente: O valor da

exposição- da Portugal Telecom (€750.000.000,00) à ESI ser (significativamente)

superior à materialidade global definida pela Deloitte no âmbito e para efeitos da

auditoria às contas consolidadas da Portugal Telecom, que era de £40.000.000,00;

Em 31 de dezembro de 2013, os créditos detidos pela Portugal Telecom sobre a

ESI representarem 40% dos capitais próprios (consolidados) da Portugal Telecom;
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Os investimentos de curto prazo estarem registados ao custo amortizado; Pelo

menos desde novembro de 2013, existirem notícias divulgadas pela Comunicação

Social que colocavam em dúvida a capacidade da ESI e das suas subsidiárias

solverem as suas responsabilidades; O facto de as aplicações de curto prazo

terem sido inicialmente realizadas em 2010 e terem sido sucessivamente

renovadas, tendo-se verificado um aumento progressivo do respetivo valor; e O

facto de os investimentos serem realizados em instrumentos financeiros emitidos

por uma entidade (ESI) que integrava o Grupo Espírito Santo, o qual detinha uma

participação qualificada na Portugal Telecom.

YYYY. (...) não documentou, nos seus papéis de trabalho, • ter efetuado

procedimentos de auditoria para mitigar o risco significativo de distorção material

(nomeadamente, não documentou ter realizado uma análise' formal de

imparidade das aplicações de curto prazo realizadas pela Portugal Telecom na

ESI).

ZZZZ. A informação que DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA documentou nos

seus papéis de trabalho (quanto à auditoria sobre demonstrações financeiras

consolidadas da Portugal Telecom relativas ao exercício de 2013), não é suficiente

para permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da

entidade auditada, e do trabalho desenvolvido pelo auditor para validar as

demonstrações financeiras da entidade auditada: compreender a natureza, o

âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados, e a prova de

auditoria concretamente obtida pela Arguida para verificar e validar a adequada

valorização dos créditos detidos pela Portugal Telecom sobre a ESI; compreender

a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados, e a

prova de auditoria concretamente obtida pela Arguida para verificar e validar a
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recuperabilidade da totalidade dos créditos detidos pela Portugal Telecom sobre

a ESI; e compreender as bases de suporte para que a Arguida Deloitte tenha

concluído, sem reservas, no Relatório de Auditoria por si emitido, que "as

demonstrações financeiras consolidadas refet idas no parágrafo 1 acima,

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos

materialmente relevantes, a posição financeira consolidada da Portugal Telecom,

SGPS, S.A., em 31 de dezembro de 2013, os resultados e o rendimento integral

consolidado das operações, as alterações no seu capital próprio consolidado e os

seus fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela data, em

conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como

adoptadas pela União Europeia e a informação nelas constante é, nos termos das

definições incluídas nas directrizes mencionadas no parágrafo 4 acima, completa,

verdadeira., actual, clara, objectiva e lícita".

AAAAA. (...) agindo sem a diligência e o cuidado exigíveis e a que estava obrigada,

não chegando sequer a representar a possibilidade de realização do facto, bem

sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei.

BBBBB. A nota 24 — investimentos de curto prazo às demonstrações financeiras

consolidadas relativas ao exercício económico findo em 31 de dezembro 2013 da

Portugal Telecom referia:

"24. Investimentos de curto prazo

Esta rubrica consiste ern aplicações financeiras de curto prazo corn termos e

condições previamente acordados corn as instituições financeiras. Ern 37 de

dezembro de 2073 e 2072, a composição desta rubrica é como segue:

euros
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2013 2012

Títulos de dívida (i) 750.000.000 5 7 0.000.000

Debêntures (ii) 761.820.445 1 73.628.357

Outras aplicações

curto prazo

financeiras de 2.308.372 2.369.431

914.128.757 625.997.788

(i) Esta rubrica inclui essencialmente títulos de dívida emitidos pela PT Finance e

pela Portugal Telecom corn uma maturidade de aproximadamente 2 meses e que

foram liquidados em 2074 nos datas devidas pelo respetivo valor nominal,

acrescido de juros.

(ii) Em. 37 de dezembro de 2073, as debêntures, no montante de

aproximadamente 762 milhões de euros, foram emitidas pelo Banco Santander do

Brasil, S.A. e pela Dibens Leasing S.A. e foram subscritas por empresas subsidiárias

da Portugal Telecom localizadas no Brasil. A maturidade destas obrigações é de

aproximadamente um ano".

CCCCC. (...) os títulos de dívida não tinham sido todos "liquidados em 2014 nas

datas devidas", porquanto o título de dívida da ESI subscrito pela PT Finance em

20 de novembro de 2013, no valor de 50 milhões de euros, apenas se venceu e foi

liquidado em 20 de fevereiro de. 2014, tendo o relatório sido aprovado pelo

Conselho de Administração da Portugal Telecom em 18 de fevereiro e divulgado

em 19 de fevereiro de 2014.
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DDDDD. (...) a informação constante da nota 24 — investimentos de curto prazo às

demonstrações financeiras relativas ao exercício económico findo em 31 de

dezembro de 2013 não contém informação quanto à qualidade de crédito dos

ativos 'Títulos de dívida", não identificando o emitente.

EEEEE. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo ern 31 de dezembro de 2013, ter planeado e executado os seguintes

procedimentos: • Obtivemos o detalhe das aplicações financeiras em 31.12,2013;

Através das respostas dos Bancos ao processo de circularização cruzámos os

montantes by resposta corn as que a Empresa tem registado nas Contas;•
Verificamos a natureza e período da mesma para concluir, pela correcta

classificação enquanto equivalente de caixa (<3 meses).

FFFFF. (...) documentou nos seus papéis de trabalho elementos suscetíveis de lhe

permitir saber quem eram os emitentes dos títulos de dívida subscritos pela

Portugal Telecom, encontrando-se identificados investimentos a curto prazo

realizados pela Portugal Telecom no valor de E 200.000.000,00 corno "ES INTL-

V.288499000 20/01/2014", tendo identificado a contraparte dos investimentos de

curto prazo realizados pela PT SGPS, no valor de €200.000.00,00 como "BES

NOTE".

GGGGG. (...) documentou nos seus papéis de trabalho ter identificado os

investimentos de curto prazo realizados pela PT Finance, no valor  de

€550.000.000,00 como 'Dep. a Prazo - BES Bonds".

HHHHH. (...).mais documentou ter concluído, nos seus papéis de trabalho, que "A

PT SGPS apresenta urn aumento de 200M Euros em aplicações de curto prazo,

contratadas junto do BES, que é justificado pela contratação em igual montante
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de papel comercial junto da mesma entidade" e que "A PT Finance apresenta um

aumento 40M Euros, decorrente do facto da rentabilidade associada a estes

produtos ser superior do que a associada aos depósitos a prazo comuns,

tratando-se apenas de alteração do tipo de investimento". •

11111. (...) documentou nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom respeitantes ao exercício económico

findo em 31 de dezembro de '2013 ter avaliado a existência das seguintes

deficiências e inexatidões: Nos termos da IAS 1, a Demonstração do Rendimento

Integral deverá conter duas secções: items que não serão transferidos para

resultados e items que serão transferidos para resultados assim que determinadas

condições sejam cumpridas. A Empresa adicionou uma terceira secção ("Reservas

reconhecidas diretamente no capital próprio"), a qual não se encontra

contemplada na IAS 1. - IAS 1.82 (a); As propriedades de investimento, no

montante de 13,9 milhões de Euros aproximadamente, não são apresentadas

numa linha autónoma do Balanço, sendo inclufdas na rubrica "Outros

investimentos". Adicionalmente, não é dada informação quanto ao justo valor das

mesmas e movimento do período. IAS 1.54 (b) + IAS 40.79; Nota 12 - Não foi

efectuada a descrição dos principais contratos de locação operacional, a qual

deverá incluir, entre outros, a existência de cláusulas de renovação ou opções de

compra - IAS 17.35 (d); Nota 14 - Decorrente da entrada em vigor da IAS19R;

houve um conjunto de divulgações que se tornaram obrigatórias e que a Empresa

não as efectuou, nomeadamente: - métodos e pressupostos utilizados para

efectuar a análise de sensibilidade de variação dos principais pressupostos; -

estratégias utilizadas para gerir o risco em termos de matching entre os activos e

os passivos referentes a estas responsabilidades; - informação quando aos fluxos
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de caixa previsionais, incluindo informação da respectiva maturidade dos pianos -

IAS 19R, 145, b) e c), 146, 146, a), b) e c); Nota 21 - De acordo com a IFRS 12, a

Empresa deverá divulgar para cada subsidiária que tenha interesses não

controladores de valor significativo, a sua informação financeir.a condensada que

deverá incluir activos correntes e não correntes, passivos correntes e não

cotrentes, receitas, tesultado liquido e total do te.ndimento integral. Entendemos

que estas divulgações deveriam ter sido efectuadas telativamente à Africatel e

MTC IFRS 12.810.b); Nota 30 - De acordo com a IFRS 12, deverá ser divulgado o

justo valor dos empreendimentos conjuntos detidos pela Empresa que tenham

um valor de mercado cotado. A Empresa hão divulgação esta informação

referente ao investimento financeiro detido na Oi IFRS 12.21.b). iii); Nota 33 - A

informação financeira condensada que se encontra divulgada nesta nota corn

eferência à Unitel refere-se a 30 de Setembro de 2013, correspondendo à última

informação financeira recebida daquela participada, mas não representa as

demonstrações financeiras sobre as quais a Empresa efectuou o registo da

equivalência patrimonial. Adicionalmente, de acordo com a IFRS 12, a Empresa

deverá divulgar a reconciliação entre a informação financeira condensada daquela

associada e o valor do investimento financeiro - IFRS 12.814; Nota 38 A CMVM

solicitou que a Empresa divulgue a descrição quantitativa das restrições existentes

ao nível dos rácios financeiros. A Empresa apenas divulgou que o rácio de dívida

líquida / EBITDA não excedia determinados valores, os quais variam em função

dos financiamentos em causa - !FRS 7.34(a); Nota 48 - Não foi divulgado o

período comparativo dos saldos e transacções com partes relacionadas —

accionistas - IAS 1.38.
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JJJJ.J. (...) documentou nos seus papéis de trabalho elementos suscetíveis de lhe

permitir saber: Qual a entidade emitente dos títulos de dívida subscritos pela

Portugal Telecom; e Qual a data de liquidação dos títulos de dívida subscritos

pela Portugal Telecom.

KKKKK. (...) documentou nos seus papéis de trabalho elementos suscetíveis de lhe

permitir saber que a informação constante da nota 24 — investimentos de curto

prazo às demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom de 2013

não era verdadeira, não era completa e não era lícita.

LLLLL. (...) não documentou nos seus papéis de trabalho (quanto à auditoria

sobre demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom relativas ao

exercício de 2013), no que respeita à informação divulgada na nota 24 —

investimentos de curto prazo, os fundamentos para ter concluído que a

informação constante, daquela nota era verdadeira, completa e lícita.

MMMMM. (...) também não documentou, nos seus papéis de trabalho, os

fundamentos pelos quais a informação que documentou (e suscetível de lhe

permitir saber que a informação constante da nota 24 não era verdadeira, não era

completa e não era lícita) não teve impacto na opinião emitida quanto às

demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom.

NNNNN. A informação que DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA documentou nos

seus papéis de trabalho (quanto à auditoria sobre demonstrações financeiras

consolidadas da Portugal Telecom relativas ao exercício de 2013), nãb é suficiente

para permitir a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da

entidade auditada, e do trabalho desenvolvido pelo auditor para' validar as

demonstrações financeiras da entidade auditada, compreender a natureza, o

âmbito/extensão e os resultados dos procedimentos efetuados, e a prova de
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auditoria concretamente obtida pela Arguida para verificar e validar a informação

divulgada na nota 24 - investimentos de curto prazo às demonstrações

• financeiras consolidadas.

00000. (...) agindo sem a diligência e o cuidado exigíveis e a que estava obrigada,

não chegando sequer a representar a possibilidade de realização do facto, bem

sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei.

PPPPP. A noto 48 - portes relacionadas, alínea b), às demonstrações financeiras

• consolidadas relativas ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013

da Portugal Telecom referia:

"b) Acionistas

Alguns dos principois acionistas do Portugal Telecom são instituições financeiras

corn as quais são estabelecidos acordos comerciais no curso normal da atividade,

incluindo depósitos bancários, investimentos de curto prazo e financiamentos

contratados pela Empresa com essas instituições financeiras, bem como a

prestação de serviços de telecomunicações pela Empresa a essas entidades.

Adicionalmente, o Visabeira (empreso que presto serviços ao negócio de rede fixa)

e a Controlinveste (empresa que disponibiliza conteúdos de media) também são

acionistas da Portugal Telecom. As transações ocorridas no exercício findo em 31

de dezembro de 2013 e os saldos nessa data, excluindo os saldos em aberto

relativos a depósitos, investimentos de curto prazo e financiamentos com os

principais acionistas da Portugal Telecom, são como segue (incluindo IVA):

euros

Empresa Receitas

ganhos (i)

Custos

perdas

Contas a

receber

8E5 68.074.622 28.705.495 7.428.622

Contas a

pagar
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Visabeira 7 7.290.365 79.668.692 34.768.339 20.322.471

Controlinveste 2.469.047 47.360.248 463.937 8.545.056

Ongoing 507.475 2.930.873 268.962 389.724

BlackRock 1.057 5.031.948 - 5.000.756

UBS 39 45.000 - -

_
82.282.592 763.742.196 36.929.860 34.257.347

• a) As receitas e ganhos incluem vendas e serviços prestados pela Portugal Telecom

e juros recebidos sobre depósitos bancários, enquanto os custos e perdas incluem

fornecimentos e serviços externos prestados à Portugal Telecom e juros pagos em

contratos de financiamento e equity swaps:.

QQQQQ. (...) a informação constante da nota 48, alínea b), às demonstrações

financeiras: Refere "BES", mas inclui informação sobre várias entidades do GES,

incluindo a ESI, e não apenas o BES; Refere que "as receitas e ganhos incluem

vendas e serviços prestados pela Portugal Telecom e juros recebidos sobre

depósitos bancários", omitindo que esta categoria inclui também os juros

recebidos sobre os investimentos de curto prazo discriminados na nota 24; e Não

divulga a informação comparativa respeitante às transações ocorridas no exercício

de 2012 e os saldos a 31 de dezembro de 2012.

RRRRR. (...) identificou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre as

contas consolidadas da Portugal Telecom quanto ao exercício económico findo

em 31 de dezembro de 2013, entre outros, os seguintes riscos associados às

seguintes rubricas significativas: "Riscos a. ter em conta no processo de

consolidação": "Divulgações incompletas ou incorrectas nas Demonstrações

Financeiras da Empresa (consolidadas e individuais) e no form 20-F", identificando
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o risco quanto à asserção "apresentação"; "Não divulgação de eventos

subsequentes corn impacto significativo no fecho de 31.12.2013", identificando o

risco quanto à asserção "apresentação"; "Incorrecta valorização e consequente

divulgação de interesses não controlados", identificando o risco quanto às

asserções "valorização" e "apresentação"; "Partes relacionadas": "Identificação,

aprovação, registo e divulgação de transacções com partes relacionadas"

identificando o risco quanto às asserções "existência", "alocação" e

"apresentação". (fls. 182, 3477-3506)

SSSSS. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom quanto ao exercício económico findo

em 31 de dezembro de 2013, ter planeado, relativamente às partes relacionadas

do Grupo Portugal TeleCorn, os seguintes procedimentos: "Obter o mapa com

detalhe e suporte para a Nota de Partes relacionadas no R&C; Garantir que todos

os accionistas corn participações qualificadas estão a ser considerados para

efeitos de preparação da nota; Seleccionar aleatoriamente um dos accionistas,

corn base no último R&C deste, confirmar que estão a ser considerados para

efeitos do detalhe de partes relacionadas todas as empresas identificadas pelo

mesmo como pertencendo ao Grupo; Com base no detalhe de entidades a

considerár, confirmar testar a correcta captura de informação via teste preditivo,

nomeadamente, aos juros".

TTTTT. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom quanto ao exeicício económico findo

em 31. de dezembro de 2013, ter executado, relativamente às partes relacionadas

do Grupo Portugal Telecom, os seguintes procedimentos: Incluímos a listagem,

das partes relacionadas do *Grupo nas instruções de auditoria e Solicitámos às
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equipas que nos reportassem outras partes relacionadas que tivessem

conhecimento e que não tivessem incluídas na referida listagem; Efectuámos

leitura das actas da CE e CA no sentido de identificar entidades relacionadas que

não tivessem sido incluídas na listagem da empresa; Cruzámos os indivíduos que

constavam na listagem preparada corn a informação disponível no website da

empresa sobre os administradores executivos e não executivos; Efectuamos uma

pesquisa no "Google" corn o nome dos administradores da PT, no sentido de

identificar empresas nas quais acumulassem o cargo de administrador ou nas

quais fossem accionistas; Junto da Secretaria Geral (e no âmbito da análise aos

controlos SOX sobre esta área recolhemos as respostas dos accionistas ao pedido

de indicação das suas partes relacionadas. Seleccionamos 2 accionistas e fomos

verificar se as entidades constantes na listagem preparada pela empresa estavam

presentes no detalhe das empresas em cada resposta (Wp 2270 M2 e M3): Grupo

Visabeira RODIA - SOCIEDADE BEIRAL TINA DE TURISMO E DIVERSÕES, SA - OK,

Empresa do Grupo Visabeira VIATEL-TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A. -

OK, Empresa do Grupo Visabeira FIBROGLOBAL - OK, Empresa do Grupo

Visabeira; Grupo Controlinveste GLOBAL NOTÍCIAS, PUBLICAÇÕES, SA - OK,

Empresa do Grupo Controlinveste SPORTINVESTE MULTIMÉDiA, SA - OK, Empresa

do Grupo Controlinveste RADIO NOTICIAS- PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, SA -

OK, Empresa do Grupo Controlinveste. Recolhemos a lista de fornecedores a ser

incluída nos questionários dos administradores (Wp 2270 M2). Obtivemos o

resumo dos saldos e transacções corn as partes relacionadas do Grupo PT.

Efectuámos o seguinte trabalho no sentido de identificar a plenitude dessa

informação: Verificamos se os saldos e transacções identificados no trabalho

substantivo, constavam do mapa preparado pela empresa; Extraídos os saldos e
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transacções com empresas associadas e confrontamos com a informação

preparada pela empresa; Observámos a extracção do sistema do ficheiro corn os

saldos e transacções com os accionistas, e confrontamos essa informação com a

incluída no ficheiro de preparação da nota, no sentido de verificar que não tinha

sido eliminada inforrnação. ( Wp 2240.48). Efectuámos uma selecção • dos key

financial officers, com base nas tabelas amostrais da Deloitte, e verificámos para a

nossa selecção se os questionários tinham sido preenchidos e se as entidades que

foram mencionadas (caso aplicável) foram integradas no mapa de saldos e

transacções). (Entity Level Control). Analisámos as transacções relevantes,

complexas e não usuais do período no sentido de identificar se tinham sido

realizadas com partes relacionadas do Grupo PT (Memos arquivados junto ás

áreas de análise). Verificámos que a aritmética do ficheiro preparado pela

empresa. Verificámos que a informação foi adequadamente introduzida na nota

anexa às demonstrações financeiras. Verificámos fisicamente as respostas dos

administradores e dos quadros -chave ao questionário das partes relacionadas Cl

base no ficheiro dos fornecedores referido acima, bem corno dos accionistas de

referência.

UUUUU. C..) documentou, nos seus papéis de trabalho referentes à auditoria sobre

as contas consolidadas da Portugal Telecom quanto ao exercício económico findo

em 31 de dezembro de 2013, ter obtido listagens da Portugal Telecom das quais

constam as partes relacionadas identificadas pela Portugal Telecom.

VVVVV. (...) tendo identificado as seguintes empresas como pertencendo ao Grupo

Banco Espírito Santo, para efeitos de divulgação na nota 48 — Partes Relacionadas

Acionistas: "Banco Espírito Santo Angola, SARL; Banco Espírito Santo De

Investimento, SA; Banco Espírito Santo Dos Açores, SA; Banco Espírito Santo, SA;
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Besaactif (Angola); BEST - Banco Electrónico De Serviço Total, SA; BES-Vida -

Companhia De Seguros, S.A.; ES Recuperação De Crédito, ACE; ESAF - Espírito

Santo Activos Financeiros, S.G.P.S., SA; ESAF - Espirito Santo Fundos De

Investimento Mobiliario, S.A.; ESAF Esp.Santo Fundos De Investim. Imobiliário S.A.;

ESAF- Espirito Santo Fundos De Pensões, SA; Esp. Santo Gestão Instalações

Aprovisionamento E Comunicações, SA; Espírito Santo Capital - Sociedade De

Capital De Risco, SA; Espírito Santo Informática; Locarent; Avistar, SGPS, SA; BES

África, SGPS, SA; Es Concessões, SGPS (Es Concessões); Espirito Santo Gestão De

Património, SA; Espirito Santo Prestação De Serviços, ACE2 (Es Ace2); Fundo

Gestão Património Imobiliário - Fungepi-Bes; Fungere - Fundo De Gestão De

Património Imobiliário; Oblog Consulting, SA; Praça Do Masquês - Serv Auxiliares,

SA (Pçmarquês); Quinta Dos Cónegos - Soc Imobiliária; BES Investimento Do Brasil

SA".

WWWWW. (...) documentou ter identificado, quanto à informação

constante da nota 48 partes relacionadas — Acionistas e tendo por referência a

informação inserida quanto ao BES: Estarem incluídos valores relativos ao Grupo

Espírito Santo; Estarem incluídos, nos juros obtidos, valores de juros resultantes

de depósitos e aplicações realizados pela PT Finance no valor de €38.000.915,84;

Estarem incluídos, nos juros obtidos, juros resultantes de investimentos de curto

prazo realizados pela PT Finance em títulos e,rnitidos pela ESI; Estarem incluídos,

nos juros obtidos, valores de juros resultantes de depósitos e aplicações

realizados pela PT SGPS no valor de €8.995.147,13; Estarem incluídos, nos juros

obtidos, juros resultantes de investimentos de curto prazo realizados pela PT

SGPS em títulos emitidos pela ESI; Estarem incluídos, nos juros obtidos, valores de

juros resultantes de depósitos e aplicações realizados pela PT Móveis no valor de
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€2.114.144,48; e Estarem incluídos, nos juros obtidos, juros resultantes de

investimentos de curto prazo realizados pela PT Móveis em títulos emitidos pela

ESI. (fls. 182, 343-522v, maxime 447, 3523-3535, 3446-3448, 3792-3794, 3795-

3797)

XXXXX. (...) documentou, nos seus papéis de trabalho, elementos suscetíveis de lhe

permitir saber que: a ESI era a entidade emitente dos títulos de divida subscritos

pela Portugal Telecom, no valor global, à data de 31 de dezembro de 2013, de

750 milhões de euros; e os juros obtidos dos investimentos de curto prazo

realizados em ESI estavam incluídos nos juros constantes da nota 48 — partes

relacionadas — acionistas às demonstrações financeiras consolidadas da Portugal

Telecom de 2013.

YYYYY. (...) não documentou, relativamente à nota 48 — partes relacionadas

(acionistas) às demonstrações financeiras consolidadas, prova apropriada e

suficiente, de suporte às asserções "integraltdade" e "apresentação e divulgação",

para sustentar a opinião por si emitida sobre as demonstrações financeiras

consolidadas da Portugal Telecom, referentes ao exercício de 2013, no sentido de

as mesmas estarem em "conformidade com as Normas Internacionais de Relato

Financeiro tal como adoptadas pela União Europeia" e de "a informação nelas

constante" ser "completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita",

designadamente no que respeita às transações com partes relacionadas —

acionistas (nota 48), ter analisado se a ESI integrava o Grupo Espírito Santo e se

era parte relacionada da Portugal Telecom.

ZZZZZ. (...) não documentou igualmente, nos seus papéis de trabalho (quanto à

auditoria sobre demonstrações financeiras consolidadas da • Portugal Telecom

relativas ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2013), no que
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respeita à informação divulgada na nota 48 — partes relacionadas — Acionistas, os

fundamentos da sua conclusão de ser verdadeira a informação constante daquela

nota.

AAAAAA.(...) também não documentou, nos seus papéis de trabalho, os

fundamentos pelos quais a informação que documentou (q suscetível de lhe

permitir saber que a informação constante da nota 48 partes relacionadas

acionistas não era verdadeira) não teve impacto na opinião emitida quanto às

demonstrações financeiras consolidadas da Portugal Telecom.

BBBBBB. A informação que DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA documentou nos

seus papéis de trabalho (quanto à auditoria sobre demonstrações financeiras

consolidadas da Portugal Telecom relativas ao exercícip económico findo em 31

de dezembro de 2013), não é suficiente para permitir a urn revisor/auditor

experiente, sem conhecimento prévio da entidade auditada, e do trabalho

desenvolvido pelo auditor para validar as demonstrações financeiras da entidade

auditada: compreender a natureza, o âmbito/extensão e os resultados dos

procedimentos efetuados, e a prova de auditoria concretamente obtida pela

Arguida para verificar e validar a informação divulgada na nóta 48 — partes

relacionadas — acionistas às demonstrações financeiras consolidadas; e

compreender as bases de suporte para que a Arguida Deloitte tenha concluído,

sem reservas, no Relatório de Auditoria por si emitido, que "as demonstrações

financeiras consolidadas referidas no parágrafo 1 acima, apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a

posição financeira consolidada da Portugal Telecom, SGPS, S.A., em 31 de

dezembro de 2013, os resultados e o rendimento integral consolidado das

operações, as alterações no seu capital próprio consolidado e os seus fluxos
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consolidados de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com as

Normas Internacionais de Relato Financeiro tal corno adoptadas pela União

Europeia e a informação nelas constante é, nos termos dás definições incluídas

nas directrizes mencionadas no parágrafo 4 acima, completa, verdadeira, actual,

clara, objectiva e lícita".

CCCCCC. (...) agindo sem a diligência e o cuidado exigíveis e a que estava obrigada,

não chegando sequer a representar a possibilidade de realização do facto, bem

sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei.

DDDDDD.DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA no ano de 2020, teve um volume de

negócios no valor de 55.278.875E.

EEEEEE. DELOITTE '& ASSOCIADOS, SROC, SA não tem antecedentes

contraordenacionais.

E não se provaram os seguintes factos:

a. A equipa da DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA enúnciada no facto GGG tinha

conhecimento das notícias referidas no facto UU.

Visando a motivação da factualidade relevante, o Tribunal baseou a sua convicção

na conjugação e análise crítica da prova produzida, gerada a partir do exame e

avaliação dos meios de prova trazidos ao. processo e, salvaguardadas as presunções

legais, apreciados de acordo com regras de experiência de vida. E isto quer dizer,

principalmente, a observação da rova documental. Corn efeito, os factos essenciais

não são controvertidos, dado que a Arguida os aceita, discordando essencialmente

das ilações de direito retiradas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Por

isso, mais não se fará que reiterar tudo quanto, e de forma objetiva e exaustiva, fora

já invocado em sede administrativa, até porque a mais não corresponde que

reproduções do teor do relatório de auditoria.
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Acrescente-se que os depoimentos trazidos à audiência, seja o de João Costa e Silva,

seja o de Gabriela Figueiredo Dias pouco aditaram aos elementos probatórios já

existentes, aferindo-se coma mais relevantes para o enquadramento subjetivo da

conduta, do que com assumido relevo para o detalhe inerente à narrativa dos

elementos objetivos. Neste conspecto, importa inclusivamente referir que o

depoimento de João Costa e Silva, salvaguardadas as bem vincadas discordâncias

quanto à imputação dolosa e questão relacionada com as imparidades, constitui uma

corroboração probatória dos factos constantes da decisão administrativa, assumindo

os factos como lapsos compreensíveis e resultantes das dificuldades e complexidades

geradas pelo decurso dos trabalhos de auditoria numa empresa como a Portugal

Telecom.

Dito isto, os factos enunciados de A a D, e caracterizadores da Deloitte, resultam do

teor (não controvertido) de folhas 195-237, 239-240, 241, 243-338, 1177, 1198 e

3799. Os factos enunciados de E a 0, quanto à Pharol e PT, encontram expressão na

documentação constante de folhas 339-342, 343-523, maxime 406-407, 450-451,

454-457v, 558-753, maxime 621-622, 678-681, 1213-1231, 1241-1244 e 1286-1288. Já

os factos concernentes aos factos P a T resultam de folhas 110, 182 e 3581-3696. A

caraterização do Grupo .Espírito Santo resulta dos factos enunciados de U a z,

retirados da documentação de folhas 343-523, maxime 387v, 558- 1055, maxime 603

e 760, 1228-1228v e 1230-1232. As entidades do Grupo Espírito Santo nas quais o

Grupo Portugal Telecom efetuou aplicações constam do facto AA, por reporte a

folhas 1237-1240. Neste seguimento, a realidade plasmada nos factos BB a LL

corresponde ao compulso de documentos de folhas 343-523, tnaxime 402 e 443v,

1056-1174, maxime 1085v, 1245-1248 e 1289-1618, maxirne 1592v. A questão

atinente ao relatório e contas encontra-se espelhada nos factos MM a TT e resulta de

Página 68 de 98



Processo: 9/22 3YUSTR
Referência: 347413

Santarem - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 2

i'c do Munícipio, Edil Es -Escola Prática .de Ca\ ataria
2005-345 Santarém

Feld': 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal,c.supervisapqi:tribunai.prg pt

Recurso (Contraordenação)

folhas 343-523, maxime 401 e 402, 427 e 443v, 1056-1174, maxime 1085v, 1289-1618

e 3449-3450. 0 facto descrito a UU, respeitante às notícias de jornais é o retrato de

folhas 36 a 44. Os aspetos contendentes com a nota 24 estão descritos de VV a XX e

estão essencialmente conexas corn a realidade documental de folhas 342 343-522v,

maxime 427, 1286-1288, 1289-1618, max/me, 1447 e 1459-1460v e 1466, tendo sido

aceites em audiência pela testemunha João Silva, quando admitindo os lapsos da

nota 24, refere inclusivamente que a redação da nota 45.1.3 (conferir facto MM) não

terá sido "a mais feliz". Quanto à nota 48, importa considerar a documentação de

folhas 343-522v, maxime 447, 754-1055, maxime 856v-857 e 956v, 1056-1174,

maxime 1057, 1076, 1085v, 1237-1240 e 1881-2324. 0 facto referente à divulgação e

informação complementar exposto a factos AAA e BBB constitui a expressão de

folhas 339-342 e 1235-1240. No que concerne corn os trabalhos de auditoria, releva a

consideração de folhas 182, 456v -457,v e 3456-3461.

1? A respeito da "não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada

quanto aos riscos com atividades de tesouraria", espelhada a factos Ill a XXX, importa

a análise da documentação, por um lado, de folhas 343-523, maxime 402 e 443v,

1056-1174, maxime 1085v, 1289-1618, e por outro, de folhas 182, 3453-3455, 3507-

3509, 3510-3512, 3789-3791, e quanto ao demais a documentação já assinalada no

que concerne Ao universo BES.

18 Com efeito, tal como motivado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o

que importa é que um auditor médio e experiente possa reconstruir os fundamentos

em que assentou a decisão ou conclusões espelhadas no relatório pela Arguida. E o

que ocorre é que a Arguida não documenta quaisquer diligências tendentes a apurar

a natureza do investimento (instituição financeira) e a real distribuição do

investimento (diversificação por entidades). Ora, esta 'realidade é verdadeiramente
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assumida pela testemunha João Costa e Silva, quando refere que .a redação do texto

da nota 45.1.3 não será a mais feliz, o que inculca necessariamente a asserção de que

o raciocínio ali espelhado se encontra, quando menos parcialmente, falho de lógica e

coerência, o que leva precisamente a validar as considerações, de resto exaustivas,

efetuadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e que se escusam de

reproduzir na íntegra (conferir pontos 79 a 94 da decisão).

19 No entanto, o Tribunal não concorda com a imputação a título doloso, porque, salvo

melhor opinião, decorre com clareza dos autos a falta de evidência quanto a uma

vontade deliberada. Simplesmente, e é isso que o depoimento de João Costa e Silva

e o depoimento de Pedro Mendes (este em sede administrativa) inculcam, a Arguida

não atuou com a diligência que deveria ter atuado, isto é, não teve o cuidado de

documental devidamente a nota 45.1.3 e as asserções ali plasmadas (sem sequer o

conceptualizar), e que encontram reflexo nos factos YYY a ZZZ. No mais, também

haverá que afastar urna atuação sob qualquer modalidade de erro, porquanto o

patamar de exigência neste ramo de atividade, pleno de normas técnicas de elevada

complexidade, não é compatível com uma diminuída capacidade de compreensão

das normas que induzam uma atuação nos moldes sustentados.

20 A propósito da "não documentação, nos seus papéis de tr abalho, da análise efetuada

quanto à adequada valorização (imparidade) dos cr éditos detidos sobre a ESI", releva

a matéria provada a factos AAAA a YYYY, devidamente documentada a folhas 182,

1289-1618, 3462 a 3476, 3477-3506, 3546-3561 e 3792-3793, além da matéria já

assinalada anteriormente quanto aos investimentos realizados.

21 Neste conspecto, a testemunha João Costa e Silva afirmou que não estava a par das

notícias referidas na decisão, que o elemento primordial foi constatar que os

investimentos estavam a obter a devida liquidação nos prazos de vencimento, tendo
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ainda aventado que seria impensável, face ao quadro existente, solicitar uma

simulação quanto à capacidade ou solvência da ESI junto da entidade auditada. .

22 Primeiro, quanto à questão gas notícias, o único aspeto verdadeiramente corn relevo

é a exigência adstrita a urn auditor dé estar informado e, portanto, analisar e

pesquisar todos os aspetos da atualidade que podem contender com o trabalho de

auditoria a realizar, sem prejuízo, assim, do facto não provado, por total ausência de

prova sobre o conhecimento efetivo por parte da equipa. Porém, olhadas de perto as

notícias em causa, não parece que das mesmas resulte a inevitabilidade das

conclusões agora adiantadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,

porquanto, afastado o nosso olhar da inundação mediatizada a tudo o que. contende

com o universo BES, o relato noticioso efetuado não é de modo algum inequívoco e

indubitável. Tanto assim, que todos nos lembramos que eril julho de 2014, o Estado,

através do seu mais Alto Magistrado, assegurava a solvabilidade do BES, o que nos

leva claramente a pensar que o que.hodiernamente nos parece líquido e isento de

escolhos, no passado não o foi de forma tão nítida, o que aliás é perfeitamente

consonante corn a atitude e leação, eventualmente tardia, de todos os ieguladores, e

a incredulidade da comunidade perante a realidade depois amplamente conhecida.

A este respeito, sem prejuízo das muitas considerações tecidas no "parecer de João

Duque" (que acaba por iedundar num depoimento encapotado), o certo é que

também o Tribunal explicitou as suas dúvidas acerca da relevância do universo

noticioso que foi convocado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pelo

que são desnecessárias mais extensas lucubrações sobre o tema.

24 Segundo, não convence o argumento no sentido de que se os investimentos

obtinham vencimento, então, nada mais era preciso fazer. Na realidade, a Comissão

do Mercado de Valores Mobiliários tern razão quando convoca a natureza dos
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investimentos, a natureza da instituição, o capital investido, a proximidade entre

investidor e instituição, a assumida progressividade da exposição aquele produto

financeiro, a contínua renovação do investimento, a tudo acrescendo a materialidade

definida para a auditoria, bem como o valor do investimento, considerado o volume

de capitais próprios. Tudo acarretaria a consideração da eventualidade de se procurar

mais documentação e com maior relevo para se poder emitir as conclusões a que

chegou o auditor.

25 Tinr,c.ir,-. rrNrrtire;,-, rir,Kilitirr,t-1,-. fir, 1/, i r ,rn r  t A r i I l r r c fntr i inrinkAnn rn-7.'" ;^I C:1‘..C11%), a %._XJ1111 Q l ) UL) IVIZI k.,C14“..) LI V  a l l / I IVIUL/111C111lIJ L I II W I I  IA / G i l l I ULORJ

ao esgrimido argumento da dificuldade de ser efetuada uma simulação quanto à

liquidez do investimento. Com efeito, a dificuldade não isenta a obrigação, caso a

mesma exista.

Tudo compulsado, reiteradas as razões já invocadas quanto ao elemento subjetivo,

expresso nos factos ZZZZ a AAAAA, também aqui se entende que a Arguida agiu sem

a observância dos deveres de cuidado e diligência, que demandavam um mais

extenso e proficuo trabalho de documentação das opiniões emitidas,

designadamente quanto à valor ização dos investimentos em causa.

26

27 No que tange com a "não documentação, nos seus papéis de trabalho, da análise

efetuada à Rubrica "investimentos de curto prazo" e da não obtenção de prova de

auditoria apropriada e suficiente (nota 24 às demonstrações financeiras

consolidadas)", releva a consideração dos factos provados BBBBB a MMMMM

escorada nos elementos documentais de folhas 342, 343-522v, maxime 427, 1286-

1288, 1289-1618, maxime, 1447 e 1459-1460v, 1466, tal como se encontra

escalpelizado na decisão administrativa e não é controvertido. Seja corno for, o

depoimento ,cla testemunha João Costa da Silva foi clarividente ao assumir os lapsos

detetados, designadamente a questão atinente à liquidação dos 50 milhões de euros,
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ainda que por responsabilidade primacial dos elementos fornecidos pela própria PT.

Mais referiu a testemunha que a não identificação do emitente se deve ao facto de

que ao dizer-se que era do BES não só estava subentendido a alusão a todo o grupo,

bem assim a segut ança do investimento.

" Vejamos agora dos segmentos factuais respeitantes à "não documentação, nos seus

• papéis de trabalho, da análise efetuada quanto à Rubrica "Partes Relacionadas

Acionistas" (nota 48 às demonstrações financeiras consolidadas)", a que se reportam

os factos enunciados de PPPPP a AAAAAA. Além do depoimento da testemunha João

Costa e Silva que admitiu o lapso quanto à não indicação da ESI enquanto parte

relacionada, explicando-se como urna incoerência, por haver — e sabemos que isso

era uma realidade, pese embora inaceitável no âmbito de um trabalho de auditoria —

urna confusão implícita entre o GES e o BES (por tudo, conferir folhas 182, 343-522v,

maxime 447, 754-1055, rnaxime 856v-857 e 956v, 1056-1174, rnaxime 1057, 1076,

1085v, 1237-1240, 1881-2324, 3446-3448, 3477-3506, 3513-3545, 3792-3795 e 5124-

5127, tal como se encontra escalpelizado na decisão administrativa e não é

controvertido).

29 , No que concerne ao elemento subjetivo detalhado nos factos NNNNN e 00000, e

BBBBBB e CCCCCC, valem as razões já adiantadas *anteriormente, não se .antevendo

• que os autos exibam qualquer valia probatória para a consideração do elemento

doloso, até porque é a própria decisão administrativa que sinaliza o lapso ou a

incoerência admitida pelo auditor. Ora, aferindo-se como credível o depoimento, e

não se aduzindo quaisquer outros elementos probatórios capazes de o inquinar, tem

necessariamente de soçobrar a imputação dolosa.

() A situação financeira e antecedentes decor re dos próprios autos.
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31 E mais não foi levado à matéria de facto por não oferecer relevo, por ser de teor

conclusivo ou por configurar juizos de Direito. Importa referir que a matéria de facto

alegada no recurso de impugnação não é acolhida nos factos não provados, porque

essencialmente ou está em contradição, ou, em face dos factos provados, se torna

irrelevante para a decisão.

32 Mais se atenta que o Tribunal, apesar do discurso amiudadamente repetitivo e

conclusivo seguido pela decisão administrativa, optou por manter na essência tais

factos, sob pena de tal acarretar o incurso em incoerências e incompreensões na

narração dos factos.

§4

13 Assente que está a factualidade relevante, cumpre avançar na subsunção ao Direito.

A decisão administrativa, ora sob impugnação, imputou à arguida DELOITTE &

ASSOCIADOS, SROC, SA, a prática, sempre dolosa, de uma contraordenação, relativa

à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com os §4, §5, §6, e §10 da DRA

230 e §3 da DRA 701 (relativo à .não documentação, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada quanto aos riscos com atividades de tesouraria); urna

contraordenação, relativa à violação do artigo 3,°, n.° 1, do Regulamento da CMVM

n.° 6/2000, conjugado com o disposto no artigo 61°, n.° 4 do EOROC e com os §4,

§5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não documentação, nos papéis

de trabalho, da análise efetuada quanto aos riscos corn atividades de tesouraria); uma

contraordenação, relativa à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com

os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho,

da análise efetuada quanto à adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos

sobre a ESI» uma contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto no 62.°, n.° 4, do
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EOROC e com os 54, §5, 56, e 510 da DRA 230 (relativo à não documentação, nos

papéis de trabalho, da análise efetuada quanto à adequada valorização (imparidade)

dos créditos detidos sobre a HI); urna contraordenação, relativa à violação do 62.°,

n.° 4, do EOROC", conjugado com os 54, 55, 56, e 510 da DRA 230 e 53 da DRA 701

(relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 24

às demonstrações financeir as consolidadas); uma contraordenação, relativa à violação

do artigo 3.°, n.° 1, do* Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto

no artigo 62.°, n.° 4, do EOROC e com os 54, 55, 56, e 510 da DRA 230 e 53 da DRA

701 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota

24 às demonstrações financeiras consolidadas); urna contraordenação, relativa à

violação, do 519 das NTRA e do 54 da DRA 510 (relativo à violação do dever de

obtenção de prova de auditoria apropriada e suficiente, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas); unia

contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM

n.° 6/2000, conjugado corn o 519 das (\URA e o 54 da DRA 510 (relativo à violação do

, dever de obtenção de prova de auditoria apropriada e suficiente, nos papéís de

trabalho, da análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas);

unia contraordenação, relativa à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado

corn os 54 da, 55, 56, e 510 da DRA 230, bem como com o 53 da DRA 701 e o 528 da

ISA 550; e urna contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do

Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 62.°, n.° 4, •

do EOROC e com os 54, 55, 56, e 510 da DRA 230, bem como com o 53 da DRA 701 e

o 528 da ISA 550 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise

efetuada à nota 48 às demonstrações financeiras consolidadas).
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34 A respeito da questão da prescrição, não serão necessárias mais extensas

considerações do que as já adotadas pela Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários, quer na decisão administrativa, quer agora reiteradas nas alegações

produzidas aquando do envio dos autos ao Ministério Público. Com efeito, não estão

em causa factos que possam importar diferentes consequências na contagem do

prazo de prescrição. O único aspeto controvertido tem que ver com admissibilidade

normativa e constitucional das causas de suspensão impostas pela Lei n.° 1TA/2020,

de 19 de março. Como bem sintetiza a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,

"as normas cuja aplicação aos presentes autos a Arguida repudia impõem urna causa

de suspensão do prazo de prescrição do procedimento contraordenacional", e assim

sendo, "não têm por objeto qualquer alteração aos pressupostos substantivos da

responsabilidade contraordenacional (o facto típico, a imputação do mesmo ou a

sanção cominada)", bem como "não criam urn novo prazo de prescrição, nem

alargam urn prazo de prescrição pré -existente, projetando-se ao invés na contagem

de prazos de prescrição que se encontravam em curso à data da sua entrada em

vigor". Acresce que "as normas mencionadas não foram motivadas por uma mudança

de política sancionatória, na vertente processual, que tipicamente esteia a 'sucessão

de leis (i.e., o legislador não considerou que certo tipo de infrações merecem um

prazo de prescrição superior), mas antes por uma imperiosa e excecional

necessidade".

35 A este propósito, tal posição escora-se no entendimento superiorniente expendido

pelo Tribunal Constitucional nos dois acórdãos (500/2021 e 660/2021) sobejamente

citados e que sobre esta questão se pronunciaram, em ambos se explicitando ora a

não inconstitucionalidade "do artigo 7.°, n.°s 3 e 4, da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de

março, interpretado no sentido de que a causa de suspensão do prazo de prescrição
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do procedimento contraordenacional aí prevista é aplicável aos processos a correr

termos por factos cometidos antes do início da respetiva vigência", ora a não

inconstitucionalidade,da "interpretação do artigo 7.0, n.'s 3 e 4, da Lei n.° 1-A/2020,

de 19 de março, no sentido «de que a causa de suspensão dos prazos de prescrição

do procedimento contraordenacional aí prevista se aplica aos prazos que, à data da

sua entrada em vigor, se encontram já em curso»". Em coerência, o Tribunal

Constitucional afasta o argumento de uma verdadeira retroatividade (vide, por

contraponto, voto de vencido do Sr. Conselheiro Gonçalo de. Almeida Ribeiro, no

acórdão 500/2021) bem como assinala a especificidade das contraordenações em

contaste com as garantias de natureza penal (vide, por contraponto, o voto de

vencido da Sra. Conselheira Maria de Fátima Mata -Mouros, no acórdão 660/2021), e

tanto basta para responder aos argumentos lançados pela Defesa e julgá-los

inteiramente improcedentes, aferindo-se coma não decorrido o prazo de prescrição

nos autos vertentes.

A Arguida invoca a inconstitucionalidade da remissão em bloco para "um conjunto

de normas técnicas de revisão e auditoria" dos "artigos 22.°, n.° 1, alínea b), dos

Estatutos do CNSA, por urn lado, e os artigos 388.°, n.os 1 e 2 e 400.°, alínea a), do

CdVM e 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n."6/2000, por um lado".

Ora, a alvitrada questão segue como decorrência do consabido princípio de militia)

crimen sine lege, isto é a observância de princípios de legalidade e tipicidade, e que a

especificação dos factos se enquadre de modo suficiente e bastante no tipo

sancionatório em causa.

38 No entanto, como tem sido reiteradas vezes esclarecido pelo Tribunal Constitucibnal,

a Constituição não requer para o ilícito de mera ordenação social o mesmo grau de

exigência que requer para os crimes, pois que nem o artigo 29.° se aplica
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imediatamente ao ilícito de mera ordenação social nem o artigo 165.°, ambos da

Constituição da República Portuguesa, confere a este ilícito o mesmo grau de

controlo parlamentar que atribui aos crimes. Deste modo, o problema das chamadas

"normas penais em branco" não pode ser tra'nsportado nos mesmos termos do

direito penal para o direito de mera ordenação social, já que nada na Constituição

impede que, de acordo com o direito ordinário, quaisquer entidades administrativas

competentes determinem o conteúdo de tais ilícitos e as respetivas sanções — conferir

acórdão n ° 612/2014, citando acórdão do mesmo 1 ribunal com o número 41/2004.

Prossegue o mesmo aresto do Tribunal Constitucional (612/2014): "Nesta perspetiva,

que se reitera, não merece qualquer censura constitucional a circunstância isolada de

a lei sancionadora remeter parte da sua previsão para uma fonte normativa inferior

(...), tipificando corno contraordenação o incumprimento das obrigações

estabelecidas no citado diploma regulamentar. E não se afigura que a adoção de uma

tal técnica remissiva comprometa as exigências de certeza e determinabilidade que a

tipificação das contraordenações, por força dos princípios da segurança jurídica e da

proteção da confiança (artigo 2.° da Constituição), devem também, no essencial,

respeitar (neste sentido, conferir, entre outros, Acórdãos n°s. 41/2004 e 466/2012).".

Como refere a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a questão suscitada

pela Arguida já foi apreciada no Processo n.° 290/20.2YUSTR (conferir acórdão do

Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 02.12.2021, ainda inédito), tendo-se

concluído que: "A norma do atual artigo 388.°, n.° 3, do CdVM, é clara na sua

remissão para os Regulamentos da CMVM, entre os quais se inclui o Regulamento da

CMVM n.° 6/2000. ã artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, por sua

vez, remete específica e concretamente para as normas técnicas de revisão e

auditoria aprovadas ou reconhecidas pela OROC. O âmbito do tipo
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contraordenacional formado pelo art. 3.°, n.° 1,- do Regulamento da CMVM n.°

6/2000 e pelo artigo 400.° do CdVM, quanto à violação das normas técnicas de

revisão/auditoria, é limitado pelo âmbito de aplicação do próprio Regulamento n.°

6/2000. 0 que releva é o dever de o Auditor registado na CMVM de cumprir com as

normas" técnicas de revisão e auditoria no contexto da prestação dos serviços

previstos no CdVM, maxime no âmbito. de auditoria conducente à emissão de

relatório do auditor a que refere o artigo 8.° do CdVM. Não se divisa, por isso,

qualquer compressão da exigência de lei certa, dado que as remissões são límpidas e

sem an-)biguidades e as normas técnicas de revisão e auditoria aprovadas ou

reconhecidas pela OROC são normas que a Recorrente, em concreto, observa

quotidianamente no exercício da sua atividade profissional, observância a que se

encontra legalmente adstrita". Está, assim, afastado qualquer constrangimento de

ordem constitucional.

Olhemos para a questão do alegado concurso aparente, tendo em conta que a

mesma pode, desde já, ser apreciada. No processo com o n.° 290/20.2YUSTR (conferir

acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 02,122021, já transitado em julgado, e ainda inédito,),  _a questão

que se colocava era perfeitamente similar, e aí escreveu-se: "As normas de ilicitude

em apreço dirigem comandos normativos a destinatários diferentes: de um lado, o

revisor oficial de contas e, do outro, o auditor externo de emitente de valores

mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado — o que aponta no

sentido de se estar perante urna pluralidade de condutas distintas (que em regra

terão agentes distintos). Tal não é arredado por, no caso concreto, por opção quer da

Recorrente, quer da entidade auditada, a KPMG assumir e atuar na dupla qualidade

de revisor oficial de contas e o Auditor Externo do BES. O que releva é que estão em

causa bens jurídicos distintos, dirigidos abstrata e normativamente a distintos
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destinatários: ao ROC cabe emitir certificação legal de contas *e ao auditor externo,

emitir relatório de auditoria. Assim, a mesma conduta, visando destinatários distintos,

é suscetível de postergar, bens jurídicos distintos. (...). Estamos, pois, perante distintos

parâmetros e normas que regem a certificação legal de contas, de urn lado e o

relatório de auditoria, de outro, assim se consolidando, conjugado corn o que

antecede, a conclusão de que é distinto o bem jurídico tutelado por cada uma das

normas de dever. O relatório de auditoria — ao contrário do que sucede com a

certificação legal de contas — contem a opinião de revisor oficial de contas quanto a

contas de uma sociedade aberta, tendo, designadamerite, que conter uma opinião

quanto à conformidade com as exigências de qualidade de informação contidas no

CdVM. (...) embora quer a certificação legal de contas quer o relatório de auditoria

tenham em comum serem atos que traduzem o exercício de funções de interesse

público por parte do revisor oficial de contas — nos termos do disposto no 40.° do

EOROC (na sua versão em vigor à data dos factos) — o relatório de auditoria (e as

• exigências legais que lhe são aplicadas) visa, adicionalmente, satisfazer os interesses

respeitantes à integridade dos mercados financeiros.".

42 Do compulso das sobreditas razões, logo decorre que os fundamentos por que no

aludido processo o concurso efetivo não foi afastado, são rigorosamente os mesmos

que aqui servem para determinar as coordenadas de análise. Nestes autos, a própria

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aduz corno facto provado (factos M e

N) a circunstância de a Deloitte ser, à data da prática dos factos objeto do presente

processo de contraordenação, o auditor externo da Portugal Telecom, estando a A M.

Silva, P. Caiado, P. Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,

Lda., incumbida da certificação legal de contas emitida sobre Relatório e Contas
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Consolidadas da Portugal Telecom quanto ao exercício findo em 31 de dezembro de

2013.

Corno atenta o Tribunal da Relação de Lisboa: "A certificação legal de eontas e o

relatório de auditoria são documentos distintos, ainda que possam ser cumulados

num único documento, exigidos por diferentes normas e que cumprem finalidades

diversas. A intervenção do ROC, enquanto órgão da sociedade, está regulada no

Código das Sociedades Comerciais, ao passo que a figura do auditor (externo) foi

criada pelo CdVM, corno urn mecanismo formal e materialmente de fiscalização

externa, exercendo com independência a sua atividade de verificação e certificação

das demonstrações financeiras da sociedade.".,

Decorre do antedito que a Arguida não atuou enquanto revisor incumbido da

certificação legal de contas, como, ademais, tal responsabilidade estava adstrita a

outra entidade. Portanto, a Arguida não tem o domínio do facto quanto à condição

erigida jurisprudencialmente para admitir o concurso efetivo de normas, pelo que

não pode ser por elas punida. Estão aqui em causa: (I) urna cont.' aordenação, relativa

à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com os §4, §5, §6, e §10 da DRA

230 e §3 da DRA 701 (reativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada quanto aos riscos com atividades de tesouraria); (ii) uma

contraordenação, relativa à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado corn

os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho,

da análise efetuada quant6à adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos

sobre a ESI); (iii) urna contraordenação, relativa à violação do 62.°, n.° 4, do EOROC,

conjugado com os §4, §5, §6, e §10 da .DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não

documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 24 às

demonstrações financeiras consolidadas); (iv) uma contraordenação, relativa à
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violação, do §19 das NTRA e do §4 da DRA 510 (relativo à violação do dever de

obtenção de prova de auditoria apropriada .e suficiente, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas); (v) e uma

contraordenação, relativa à violação do artigo 62.°, n.° 4, do EOROC, conjugado com

os §4 da, §5, §6, e §10 da DRA 230, bem como com o §3 da DRA 701 e o §28 da ISA

550.

Dri-Ncenritt inrin C §-,nr,+" innnr ,r1n ncr Inrc irnr nr,nrckntc:1 znrii l ít In r r , nt-YN r u i nV I 1.) .JJG U II I \AV. %....1/4/1 I I kJ I I Lk./ V I V  I V , I I I 1V L I I  L U LI I V I I I 1.4 LI

se incorre quando se invoca que a opinião do auditor é sobre as demonstrações

financeiras corno urn todo e não sobre partes autonomizáveis das contas (pontos 102

a .128 das conclusões). Independentemente das normas de auditoria aplicáveis, é

apodítico inferir que uma opinião sobre um todo se decon-Ipõe numa opinião

individualizada sobre os vários aspetos incindíveis desse todo. A sobredita asserção

está, aliás, bem patente nos §11 a §15, da ISA 700.

Vejamos, agora, o quadro jurídico explicitado na decisão administrativa e que

determinou a imputação da conduta, para tanto se seguindo o encadeamento

calcorreado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, assumindo (sem

necessidade de mais extensas considerações) a sucessão de leis que culminou na Lei

n.° 140/2015, de 7 de setembro e na Lei n.° 148/2015, de 9 de setembro, mas que

não despenalizou nenhuma das condutas em apreço, corno se não revela como mais

favorável à Arguida, pelo que haverá de ser desconsiderada a sucessão de leis,

mantendo-se como aplicável a lei vigente à data da prática dos factos (conferir, por

todos, pontos 119 a 125, da decisão administrativa, replicável para os restantes

elementos típicos).

47 O artigo 41.° do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de Contas (aprovado pelo

Decreto-lei n.° 487/99, de 16 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-lei n.°
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185/2009, de 12 de agosto — "EOROC"), dispunha, à data da prática dos factos, que:

"A atividade de auditoria integra os exames e outros serviços relacionados corn as

contas de empresas ou de outras entidades efetuados de acordo com as normas de

auditoria em vigor, compreendendo: a) A revisão legal de contas exercida em

cumprimento de disposição legal e no contexto dos mecanismos de fiscalização das

entidades ou empresas objeto de revisão em que se impõe a designação de urn

revisor oficial de contas; b) A auditoria às contas exercida em cumprimento de

disposição legal, estatutária ou contratual; c) Os serviços relacionados corn os

referidos nas alíneas anteriores, quando tenham urna finalidade ou urn âmbito

específicos ou limitados.". Por seu turno, o artigo 62.°, n.° 4 dispunha que: "Os

revisores 'oficiais de contas devem. organizar, relativamente ao exercício de cada uma

das funções de interesse público, urn processo instruído de acordo corn as normas de

auditoria em vigor, designadamente corn a evidência do trabalho efetuado e corn a

fundamentação das conclusões relevantes em que se basearam para formular a sua

opinião profissional, por forma a emitir a certificação legal das contas, o parecer ou o

relatório de auditoria e, bem assim, corn documentação de todos os riscos

importantes que possam comprometer a sua independência e as medidas de

proteção aplicadas para limitar esses r iscos.".

48 Percorridos o §4, §5, §6 e §10 da DRA 230, bem corno o §3 da DRA 701, aferem-se os

requisitos impostos quando ao dever de documentação, da elaboração dos papéis de

trabalho, sendo estes de urna forma tal que "permita a um revisor/auditor experiente,

sem conhecimento prévio da entidade e do trabalho desenvolvido, ficar com uma

compreensão deste e das bases de suporte das decisões tomadas, muito embora a

compreensão completa de todos os aspetos da revisão/auditoria exija uma discussão

com o revisor/auditor que os preparou.", sempre registando informação de diversa
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natureza "sobre os respetivos resultados e sobre as conclusões extraídas da prova de

revisão/auditoria".

49 De acordo corn o previsto no §3 da DRA 701, importa reter que "nos termos do no 1

do artigo 7.° do Código dos Valores Mobiliários, a informação a prestar deve ser

completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, cabendo ao auditor registado a

verificação dessas qualidades na informação financeira contida em documentos de

prestação de contas, definidos como segue", logo aí se descrevendo e concretizando

as várias dimensões exigidas pelo trabalho.

50 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea c), do Código dos Valores Mobiliários, na

redação em vigor à data dos factos, '[d]eve ser objeto de relatório elaborado por

auditor registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a informação

financeira anual contida em documento de prestação de contas ou em prospetos que

(...) devam ser submetidos à CMVM". E, por sua vez, o artigo 3.°, n.° 1 do

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.° 6/2000, em vigor à

data da prática dos factos, estabelece que "o auditor deve cumprir todas as normas

técnicas de revisão e de auditoria aprovadas ou reconhecidas pela Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas.".

51 Decor re. dos factos provados, quanto à nota 45.1.3, que um leitor médio sendo esse

o leitor a convocar para o preceito — assumia que a Portugal Telecom subscrevera

aplicações de curto prazo na ESI e a ESI não era uma instituição financeira, corno

outrossim a informação não era verdadeira ao referir instituições diversificadas,

quando é certo que representavam 82% dos investimentos de curto prazo, 29% das

rubricas de caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, 19% dos

ativos correntes, 6% do total do ativo, 40% dos capitais próprios e 193% dos

resultados líquidos do exercício de 2013.
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Por esse motivo, haverá DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA de ser condenada pela

prática, sob a forma negligente, de uma contraordenação, prevista e punida pela

conjugação dos artigos 400.0, alínea a) e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores

Mobiliários, em violação do disposto no artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, n.° 6/2000, conjugado com o disposto

no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC e corn os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA

701 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada

quanto aos riscos corn atividades de tesouraria).

Assumidos os sentidos normativos anteriormente nomeados, releva atender também

ao Regulamento (CE) n.° 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de

julho, o qual dispõe que as contas consolidadas das entidades corn valores

mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado de qualquer

Estado membro devem ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de

contabilidade (IAS httpsl/www owe pl/normativo-tecnico/normativo-tecnico/goias-de-aplicaces-tecnicaffirs•oe/ifrs

eu—versao-portuguesa -das normas/ias/,.) Neste sentido, convocando o §58 da Norma

Internacional de Contabilidade 39 — Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e

Mensuração (IAS 39), aí se menciona que "Uma entidade deve avaliar no fim de cada

período de relato s.e existe ou não qualquer prova objetiva de que um ativo

financeiro ou urn grupo de ativos financeiros esteja corn imparidade (...y. De acordo

com as alínea a) e c) do §59 da Norma Internacional de Contabilidade 39 —

Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (IAS 39), "Urn ativo

financeiro ou urn gi upo de ativos financeiros está com imparidade e são incorriclas

perdas por imparidade se, e apenas se, existir prova objetiva de imparidade como

resultado de um ou mais acontecimentos que ocorreram após o reconhecimento

inicial do, ativo (um «acontecimento de perda») e se esse acontecimento (ou
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acontecimentos) de perda tiver um impacte nos fluxos de caixa futuros estimados do

ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser fiavelmente

estimado. Pode não ser possível. identificar um único e discreto acontecimento que

tenha causado a imparidade. Pelo contrário, o efeito combinado de vários

acontecimentos pode ter causado a imparidade. As perdas esperadas como resultado

de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são

reconhecidas. A prova objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos

está com imparidade inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do

ativo acerca dos seguintes acontecimentos de perda: a) significativa dificuldade

financeira do emitente ou do obrigado; c) o mutuante, por razões económicas ou

legais relacionadas com as-dificuldades financeiras do mutuário, oferece ao mutuário •

uma concessão que o mutuante de outra forma não consideraria".

51 Está em causa que o auditor documente informação capaz de identificar urna

significativa dificuldade financeira do emitente ou do obrigado. Ora, ainda que não

valorando as várias notícias difundidas na perspetiva explorada pela Comissão do

Mercado de Valores Mobiliários, o Tribunal entende que os aspetos mais evidentes

correlacionados com a circunstância em análise, adquirem-se por via do valor da

exposição, moldada não por uma visão quantitativa, mas sim por uma visão

qualitativa. Ou seja, o que releva considerar é que o auditor não pode estabelecer

urna materialidade de 40.000.000,00f, e em seguida, obnubilando tal facto por si

erigido como base do seu trabalho, entende desvalorizar uma exposição muitíssimo

superior a esse valor, sem que evidencie explicações para três fatores: em 31 de

dezembro de 2013, os créditos detidos pela Portugal Telecom sobre a ESI

representavam 40% dos capitais próprios (consolidados) da Portugal Telecom; as

aplicações de curto prazo detidas pela Portugal Telecom sobre a ESI eram de curto
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prazo e foram, designadamente entre 2010 e 2013, sucessivamente renovadas,

tendo-se verificado um aumento progressivo do respetivo valor; os investimentos

foram realizados em instrumentos financeiros emitidos por urna entidade (E51) que

integrava o Grupo Espírito Santo, o qual detinha urna participação 'qualificada na

Portugal Telecom.

Tanto bastava para, pedindo indulgência para o torn coloquial, soarem campainhas e

alertar os auditores para a necessidade de encontrar urna explicação razoável e

adequada, de molde a validar a adequada valorização dos créditos detidos pela

Portugal Telecom sobre a ESI e afastar, do mesmo passo, qualquer sombra sobre a

possibilidade de recuperação dos créditos, algo passível de equação em razão das

idiossincrasias que a dimensão do investimento inevitavelmente geraria no espírito

de um auditor experiente e cuidadoso.

Por esse motivo, haverá DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA de ser condenada pela

prática, sob a forma negligente, de urna contraordenação, prevista e punida pela

conjugação dos artigos 400.°, alínea a) e 388.0, n.° 3, do Código dos Valores

Mobiliários, em violação do disposto no artigo 3.', n.° 1, do Regulamento da

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, n.° 6/2000, conjugado com o disposto

no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 (relativo à não

documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada quanto à adequada

valorização (imparidade) dos créditos detidos sobre a ESI).

Assumidos os sentidos normativos anteriormente nomeados, releva atender ao §31

da Norma Internacional de Relato Financeiro 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações

(IFRS 7 - https//www oroc.o/uploads/normative_tecnicoicontabilidade/IFRS/IFRS9207 pdf), o qual dispõe que

uma entidade deve divulgar "informação para permitir aos utentes das suas

demonstrações financeiras avaliar a natureza e a extensão dos riscos resultantes de•
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instrumentos financeiros aos quais a entidade está exposta no fim do período de

relato". Nos termos da alínea c) do §36, da Norma International de Relato Financeiro

7 Instrumentos Financeiros: Divulgações (IFRS 7), "36. Para cada classe de

instrumentos financeiros, uma entidade deve divulgar: (c) informação acerca da

qualidade de crédito de ativos financeiros que não estejam vencidos nem em

imparidade.

58 E bem assim, de acordo com o disposto no §19 das NTRA: "0 revisor/auditor deve

obter prova de revisão/auditoria apropriada e suficiente, através de inspeções,

observações, indagações, confirmações, cálculos e procedimentos analíticos, cuja

realização e conclusões devem ser adequadamente documentadas por forma a

suportar a sua opinião". E dé acordo com o disposto no parágrafo §4 da DRA 510: "A

prova de revisão/auditoria a obter deve ser apropriada (qualidade e relevância) e

suficiente (quantidade) de forma a permitir ao revisor/auditor extrair conclusões

razoáveis nas quais baseia a sua opinião, devendo tal prova ficar devidamente

documentada nos seus papéis de trabalho.".

Ora, a incompletude e desconformidade da nota 24 decorre do facto de a origem e

identidade do emitente não serem elementos informativos espúrios ou inócuos, e

pelo contrário assumirem um relevo acrescido para o "leitor" tomar consciência e

perceção dos potenciais riscos evidenciados relativamente aos investimentos em

curso, o que só é possível na sua plenitude com a identificação da entidade emitente,

Sendo tal informação omitida, assim como qualquer elemento que permitisse aferir a

qualidade do crédito, está então consubstanciada a infração da norma de auditoria.

Para além disso, a referida nota 24 contém uma informação falsa, quando assume

que os títulos de dívida foram todos liquidados em 2014 nas datas devidas", quando

o título de dívida da ESI (50.000.000,00E), só obteve o seu vencimento a 20 de
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fevereiro de 20'14, algo impassivel de exarar à data do relatório (19 de fevereiro de

2014).

No mais, as anteditas asserções não são, nem podem ser, minirnamente contrariadas

pelo facto ou circunstância de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ter

analisado anteriormente algum relatório e contas, sem apontar a desconformidade

ou omissão em causa, porquanto não resultou provado, nem em boa medida sequer

alegado, que a conduta da Arguida tivesse decorrido ou sido induzida por qualquer

orientação tomada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Por esse motivo, haverá DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA de ser condenada pela

prática, sob a forma negligente, de uma contiaordenação, prevista e punida pela

conjugação dos artigos 400.°, alínea a) e 388.°, n.° 3, dó Código dos Valores

Mobiliários, ern violação do artigo 3.", n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o disposto no artigo 62.", n.° 4, do EOROC e corn os §4, §5, §6, e §10

da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho,

da análise efetuada à nota 24 às demonstraçõ'es financeiras consolidadas).

E pela prática, sob a forma negligente, de uma contraordenação, prevista e punida

pela conjugação dos artigos 400.", alínea 'a) e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores

Mobiliários, em violação do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado corn o §19 das NTRA e o §4 da DRA 510 (relativo à violação do dever de

obtenção de prova de auditoria apropriada e suficiente, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas).

64 Assumidos os sentidos normativos anteriormente nomeados, releva atender também

ao preceituado no parágrafo §25 da ISA 550, o qual estipula que "ao formar urna

opinião sobre as demonstrações financeiras de acordo com a ISA 700 (Revista), o

auditor deve avaliar: a) Se os relacionamentos e transações corn partes relacionadas
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identificadas foram apropriadamente contabilizados e divulgados de acordo corn o

referencial de relato financeiro aplicável". b) Se os efeitos dos relacionamentos e

transações com partes relacionadas: (i) Não permitem que as demonstrações

financeiras representem uma apresentação apropriada (para referenciais de

apresentação apropriada); ou (ii) Fazem com que as demonstrações financeiras sejam

enganador as (para referenciais de cumprimento)". Mais prevendo o parágrafo §28 da

ISA 550 que "o auditor deve incluir na documentação de auditoria os nomes das

partes relacionadas identificadas e a natureza dos relacionamentos em causa".

Quanto à nota 48, ficou provado que foi divulgada informação que não era

verdadeira, porque referia "BES", mas incluía informação sobre várias entidades do

grupo que incluía também o BES, dentro do qual se integrava outrossim a ESI,

falhando na cabal recolha de documentação que permitisse alcançar tal conclusão

relativamente às partes relacionadas. Mais ficou provado que a informação divulgada

também não assumia clareza e completude, porque divulgava que "as receitas e

ganhos incluem vendas e serviços prestados pela Portugal Telecom e juros recebidos

sobre depósitos bancários", omitindo que esta categoria inclui também os juros

recebidos sobre os investimentos de curto prazo discriminados na nota 24, o que

inquinava materialmente a informação ao leitor.

Por esse motivo, haverá DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA de ser condenada pela

prática, sob a forma negligente, de urna contraordenação, relativa à violação do

artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o disposto no

artigo 62.°, n.° 4, do EOROC e corn os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230, bem como com o

§3 da DRA 701 e o §28 da ISA 550 (relativo à não documentação, nos papéis de

trabalho, da análise efetuada à nota 48 às demonstrações financeiras consolidadas).
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('7 Todas as infraçõès estão numa relação de concurso efetivo. Neste mesmo sentido e

depois de exibir vastas razões pára tornar duvidosa a aplicação da figura da infração

continuada ao Direito das Contraordenações, Augusto Silva Dias — conferir Direito das Contra-

Ori

70

Ordenações, Almedina, PP. 146/52 propõe que se considere a figura da infração persistente ou

sucessiva, decomposta ern três pressupostos, quais sejam: "(i) as condutas são

praticadas num dado contexto sistémico ou funcional, obedecendo à mesma situação

motivacional; (ii) os tipos contraordenacionais realizados visam a proteção do mesmo

interesse jurídico, isto é, o seu fim de proteção é idêntico; verifica -se apenas um

aumento quantitativo, não qualitativo, da infração", logo evidenciando que tal

solução recebeu consagração legislativa no artigo 402.°-A, do Código dos Valores

Mobiliários.

A referenciada disposição normativa, dispõe o seguinte: "1 — A realização repetida,

por ação ou omissão, do mesmo tipo contraordenacional, executada de i-nodo

homogéneo ou essencialmente idêntico e no âmbito de urn contexto de

continuidade temporal e circunstancialismo idêntico, constitui urna só

contraordenação, a que se aplica a sanção abstrata mais grave. 2 — No caso referido

no número anterior, a pluralidade de condutas e as suas consequências são tidas em

conta na determinação concreta da sanção.".

Logo se vê que a mencionada disposição não é um substituto • da figura da

contraordenação continuada, pois, pese embora recorrendo a um recorte jurídico

próprio do conceito, reflete urna outra realidade jurídica, cujos contornos não são

assumidamente mais benéficos para o arguido.

Seja como for, bastará atentar nos factos, para percecionar que não têm na sua

génese uma execução homogénea. Se quanto ao circunstancialismo temporal

poderia aceitar-se alguma uniformidade, já quanto à homogeneidade, se afigura
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nítido que se tratam de infrações perfeitamente cindiveis e com campos de análise e

detalhe ao nível da auditoria perfeitamente distintos, razão pela qual não se torna

aplicável o referido artigo 402.°-A, do Código dos Valores Mobiliários.

71 Em face do exposto, olhando a matéria de facto que resultou provada, e verificados

ciye estão os elementos objetivo e subjetivo do tipo e não havendo quaisquer causas

que excluam a ilicitude ou a culpa, forçoso se torna concluir que DELOITTE

ASSOCIADOS, SROC, SA incorreu na prática, sempre negligente, uma

contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°, alínea a) e

388.°, n.° 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do disposto no artigo 3.°,

n.° 1, do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, n.° 6/2000,

conjugado corn o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10

da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho,

da análise efetuada quanto ,aos riscos com atividades de tesouraria); urna

contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°, alínea a) e

388,°, n.° 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do disposto no artigo 3.0,

n.° 1, do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, n.° 6/2000,

conjugado com o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10

da DRA 230 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise

efetuada quanto à adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos sobre a

ESI); uma contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°,

alínea a) e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do artigo 3.°,

n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto no artigo

62.0, n.° 4, do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo

à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 24 às

demonstrações financeiras consolidadas); uma contraordenação, prevista e punida
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pela conjugação dos artigos 400.°, alínea a) e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores

Mobiliários, em violação do artigo 3.0, n.° 1, do Regulamento da CMVM n.° 6/2000,

conjugado com o 519 das NTRA e o 54 da DRA 510 (relativo à violação do dever de

obtenção de prova de auditoria apropriada e suficiente, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada à nota 24 às demonstrações financeiras consolidadas); e uma

contraordenação, relativa à violação do artigo 3.", n.° 1, do Regulamento da CMVM

n.° 6/2000, conjugado com o disposto no artigo .62.°, n.° 4, do EOROC e com os 54,

55, 56, e 510 da DRA 230, bem corno com o 53 da DRA 701 e o 528 da ISA 550

(relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 48

às demonstrações financeiras consolidadas).

§5

72 Os critérios a observar para a determinação do valor concreto da coima são, nos

termos do disposto no artigo 18.°, do Regime Geral das Contraordenações e Coimas:

a gravidade da contraordenação, a culpa do agente, a situação económica da arguida

e o benefício económico retirado da contraordenação. Importa ainda considerar o

bem ou interesse jurídico violado, o prejuízo causado corn a prática da

contraordenação e a própria imputação subjetiva da infração ou infrações. Importa

ainda considerar os critérios previstos no disposto no artigo 405.", do Código dos

Valores Mobiliários.

73 As contraordenações, previstas e punidas pela conjugação dos artigos 400.°, alínea a)

e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores Mobiliários, são classificadas como menos

graves e têm urna moldura que oscila, .no caso das infrações negligentes, entre urn

mínimo de 1.250,00E e um máximo de 250.000,00E.

7'1 O bem jurídico tutelado, neste tipo de ilícitos de mera ordenação social, é sobretudo

a garantia e confiança dos cidadãos nas auditorias efetuadas por entidades
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devidamente avalizadas para o efeito. Tal confiança adquire uma superior relevância

para o mercado.

75 As contraordenações revelam-se de reduzida intensidade, porque, para além de

assim serem classificadas pelo legislador, não alcançaram repercussão significativa,

nem as falhas detetadas eram de molde a que tal pudesse suceder. É bom lembrar

que, por um lado, não está ern causa a empresa auditada, mas somente o auditor e,

por outro, sem prejuízo das legítimas intuições ou impressões geradas, contam os

factos que não transmitem qualquer perceção concretizada de gravidade.

7" As ações foram praticadas sob a forma negligente (inconsciente).

77 A culpa do agente é de intensidade contida ou reduzida, em face das razões já

anteriormente adiantadas.

78 Quanto às razões de natureza preventiva, as mesmas não adquirem especial

• premência, seja as de natureza geral, embora estas com maior pendor do que as de

natureza especial, que são inexistentes em face da ausência de antecedentes.

contraordenacionais.

79 Importa, conjugadamente, ponderar o tempo decorrido, como inexorável fator de

degradação das necessidades preventivas, tal como salientou o Ministério Público

nas suas doutas alegações, a classificação das infrações como menos graves, bem

como o facto de serem praticadas a título de negligência inconsciente.

MI Dispõe o artigo 51.°, do Regime Geral das Contraordenações e Coimas que quando a

reduzida gravidade da infração e da culpa do agente o justifique, pode a entidade

competente limitar-se a proferir urna admoestação.

81 Ora, como escreve o Supremo Tribunal de Justiça — conferir acórdão uniformizador do Supremo

Tribunal de 1ustiça, n.0 6/2018, publicado no Diário da Republica, 1.a série, número 219, de 14 de novembro de 2018
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"considerando que a admoestação, consagrada no art. 51.°, do RGCO, não tem urna

função sancionatória (Augusto Silva Dias, ob. cit. supra, p. 167; também assim, já

antes, Frederico Lacerda da Costa Pinto, ob. cit., p. 87 e ss) constituindo urna mera

advertência, esta deverá ser proporcional à gravidade da infração, isto é, tendo em

conta as finalidades de aplicação das sanções no âmbito contraordenacional esta

será a que de modo mais, leve cumpre aquelas finalidades. (...) E, porque tern sido

caracterizada corno sendo uma mera advertência, Frederico da Costa Pinto entende

que a admoestação contraordenacional tern mais afinidades com a figura da

dispensa da pena, consagrada no art. 74.°, do Código Penal. [...] A figuta da

admoestação (...) surge agora no Direito das contra -ordenações corno um mero aviso

ao infrator, por razões de menor ilicitude e menor culpa, send() materialmente

equivalente a urna «advertência corn dispensa de coima»" (ob. cit. P. 92 -3, em

sentido idêntico, Augusto Silva Dias, ob. cit., p. 167).".

Com efeito, o cr itério da gravidade da contraordenação "mais não significa que o

seguinte: «que um delito se considere mais ou menos grave não quer dizer outra

coisa a não ser que deve ser mais ou menos gravemente punido, e vice-versa»", só

cumprindo "eficazmente as suas finalidades de orientação de condutas e de

eliminação das infrações, quando há proporcionalidade entre a gravidade do facto e

a sanção" - conferir acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 24 03.2004, disponível ern dgsipt, corn o processo n.0

504/04, Relatol: OLIVEIRA MENDES, citando El Problema de la Pena (1947), 76, da autoria de Carneluti
•

Destarte, colhidos os pressupOstos enformadores da sanção de admoestação, bem

compreendidos os aspetos peculiares da culpa no domínio do direito de mera

ordenação social e que sempre constitui limite inultrapassável da medida da coima e,

por fim, vistos os factos provados, colhida a classificação como contraordenação

menos grave, observada a degradação das razões preventivas espelhada no decurso
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do tempo, olhada a ausência de antecedentes contraordenacionais, sem que o facto

de haver processo pendentes possa servir de impeditivo, o Tribunal julga razoável,

equilibrado, proporcional e justo, a condenação da Arguida numa sanção de

admoestação.

§6•

84 Em obediência ao mandato constitucional de administrar a justiça em nome do povo,

o TRIBUNAL DA CONCORRÊNCIA, REGULAÇÃO E SUPERVISÃO decide provir

parcialmente o recurso e:

Condenar DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA pela prática, sob a forma negligente,

de uma contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°, alínea

a) e 388.°, n.°. 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do disposto no

artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, n.°

6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 62.°, n.° 4 do EOROC e corn os §4, §5,

§6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não documentação, nos papéis de

trabalho, da análise efetuada quanto aos riscos corn atividades de tesouraria), na

sanção de admoestação.

Condenar DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA pela prática, sob a forma negligente,

de urna contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°, alínea

a) e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do disposto no

artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, n.°

6/2000, conjugado com o disposto no artigo 62.°, n.° 4 cló EOROC e com os §4, §5,

§6, e §10 da DRA 230 (relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da

análise efetuada quanto à adequada valorização (imparidade) dos créditos detidos

sobre a ESI), na sanção de admoestação.
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Condenar DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA pela prática, sob a forma negligente,

de uma contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°, alínea

a) e 388.°, n:° 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do artigo 3.°, n.° 1,

do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 62.°, n.°

4, do EOROC e com os §4, §5, §6, e §10 da DRA 230 e §3 da DRA 701 (relativo à não

documentação, nos papéis de trabalho, da • análise efetuada à nota 24 às
demonstrações financeiras consolidadas), na sanção de admoestação.

Condenar DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA pela prática, sob a forma negligente,

de urna contraordenação, prevista e punida pela conjugação dos artigos 400.°, alínea

a) e 388.°, n.° 3, do Código dos Valores Mobiliários, em violação do artigo 3.°, n.° 1,

do Regulamento da CMVM n.° 6/2000, conjugado com o §19 das NTRA e o §4 da

DRA 510 (relativo à violação do dever de obtenção de prova de auditoria apropriada

e suficiente, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 24 às demonstrações

financeiras consolidadas), na sanção de admoestação.

Condenar DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA pela prática, sob a forma negligente,

de urna contraordenação, relativa à violação do artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento da

CMVM n.° 6/2000, conjugado corn o disposto no artigo 61°, n.° 4, do EOROC e com

os §4,.§5, §6, e §10 da DRA 230, bem como com o §3 da DRA 701 e o §28 da ISA 550

(relativo à não documentação, nos papéis de trabalho, da análise efetuada à nota 48

às demonstrações financeiras consolidadas), na sanção de admoestação.

Absolver DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA, do demais.

Condenar DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA nas custas judiciais devidas, fixando a

taxa .de justiça em 2 UC — conferir artigo 93.°, n.° 3 e 4, do Regime Geral das

Contraordenações e Coimas e artigo 8.°, n.° 7 e anexo Ill, do Regulamento das Custas

Processuais.
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Deposite e notifique.
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