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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processos de contra-ordenação da CMVM n.º: 41/2007 e 31/2008 

Arguido(s): Galp Energia, S.G.P.S., S.A. 

 
Tipo de infracção: 

PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  

DI   Difusão da Informação    x 

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

 
 
Assunto: Decisão 
Forma de Processo: Processo Comum 
Infracções: Artigos 248º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários 
Factos ocorridos em: 2006 e 2007 

 
 

Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão x 

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

 
 
Tendo em conta o disposto no artigo 422º do Código dos Valores mobiliários vem a CMVM 
divulgar a seguinte decisão: 
 
Nos termos dos artigos 24.º, n.º 2 e 25.º do Código de Processo Penal, aplicáveis por via e nos 
termos do art. 41.º do Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCORD), procedeu-se à 
conexão dos processos de contra-ordenação n.º 41/2007 e n.º 31/2008. 
 
Processo n.º 41/2007 
1. O presente processo tem por objecto a violação, a título doloso, pela arguida, do dever de 

divulgação imediata de informação privilegiada (art. 248.º do CdVM). 
2. Está em causa a informação relativa à ocorrência de negociações, pelo menos desde 11 de 

Setembro de 2007, entre a arguida e a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), tendo em 
vista a celebração de um memorando de entendimento. 

3. Pelas 8 horas do dia 19 de Setembro de 2007 a informação da ocorrência de negociações 
entre a arguida e a PDVSA com vista à celebração de um memorando de entendimento 
deixa de estar confidencial, em virtude de notícias nas edições diárias dos jornais Diário 
Económico, Jornal de Negócios e Diário de Notícias.  

4. A arguida não divulgou a informação em causa imediatamente (a partir do momento em que 
esta deixou de estar confidencial). 

5. Com efeito, a arguida apenas divulgou a informação em causa no SDI da CMVM, às 14 
horas e 11 minutos do dia 19 de Setembro de 2007.   

6. O memorando de entendimento em causa viria a ser assinado em 2 de Outubro de 2007.  
7. A arguida divulgou no SDI da CMVM a assinatura do memorando de entendimento no dia 2 

de Outubro de 2007.  
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Processo n.º 31/2008 
1. O presente processo tem por objecto a violação, a título doloso, pela arguida, do dever de 

divulgação imediata de informação privilegiada (art. 248.º do CdVM). 
2. Está em causa a informação relativa à mudança do seu presidente da comissão executiva e 

vice-presidente do conselho de administração. 
3. No prospecto de Oferta Pública de Distribuição de acções divulgado pela arguida em 8 de 

Outubro de 2006 foi feita menção ao facto de o engenheiro José António Marques 
Gonçalves ter decidido colocar os seus lugares de presidente da comissão executiva e vice-
presidente do conselho de administração à disposição deste último órgão. 

4. Ou seja, o que existe no prospecto em causa é a divulgação de informação vaga a este 
respeito. 

5. Em 9 de Novembro de 2006 José António Marques Gonçalves entregou à arguida carta de 
renúncia às funções de presidente da comissão executiva e vice-presidente do conselho de 
administração.  

6. Ou seja, a partir deste momento há uma formalização e uma precisão da informação de 
modo juridicamente previsto (entrega de carta de renúncia). 

7. Pelas 8 horas do dia 10 de Novembro de 2006 a informação da mudança de presidente da 
comissão executiva e vice-presidente do conselho de administração deixa de estar 
confidencial, em virtude de notícia do jornal Público.  

8. A arguida não divulgou a informação em causa imediatamente (a partir do momento em que 
esta deixou de estar confidencial). 

9. Com efeito, a arguida apenas divulgou a informação em causa, depois de solicitação da 
CMVM nesse sentido, às 11h19m do dia 14 de Novembro de 2006 (atraso de quatro dias). ( 

 
O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar à arguida Galp Energia, S.G.P.S., S.A.: 
 
Uma coima de €75.000, nos termos conjugados dos artigos 394.º, n.º 1, i), 388.º, n.º 1, a) e 
388.º, n.º 3, todos do CdVM,  
Pela infracção dolosa do dever de divulgação imediata da informação relativa à ocorrência de 
negociações entre a arguida e a PDVSA com vista à assinatura de um acordo, consagrado no 
artigo 248.º, n.º 1 do CdVM, o que constitui contra-ordenação muito grave nos termos do artigo 
394.º, n.º 1, i) do CdVM. 
 
Uma Admoestação, nos termos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 
redacção do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, 
Pela infracção dolosa do dever de divulgação imediata da informação relativa à mudança de 
presidente da comissão executiva e vice-presidente do conselho de administração, consagrado 
no artigo 248.º, n.º 1 do CdVM, o que constitui contra-ordenação muito grave nos termos do 
artigo 394.º, n.º 1, i) do CdVM. 


