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?
Que entidades participam no SII? No SII participam 
os intermediários financeiros (por exemplo, bancos, 
sociedades corretoras, sociedades financeiras 
de corretagem, sociedades gestoras de patrimónios 
e as sociedades gestoras de fundos de 
investimento mobiliário autorizadas a exercer a 
atividade de gestão discricionária e individualizada
de carteiras por conta de outrem).  
Pode consultar a lista completa das entidades 
participantes no SII no nosso site (www.cmvm.pt) 
em Área do Investidor -> Sistema de Indemnização 
aos Investidores -> Entidades participantes.

O que é o Sistema de Indemnização aos Investidores 
(SII)? O SII existe para proteger os investidores caso 
uma entidade participante não tenha capacidade 
financeira para reembolsar ou restituir o dinheiro
ou instrumentos financeiros que lhes pertençam.
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Quais as regras de participação para sucursais
de intermediários com sede fora de Portugal?  
Se o intermediário financeiro tiver sede noutro país 
da UE, as sucursais em Portugal podem participar 
no SII quando a garantia oferecida pelo SII for superior 
à do sistema do país de origem. Nestes casos, os 
investidores beneficiam da proteção do sistema do 
país de origem, complementada pela do sistema 
português.
Se o intermediário financeiro tiver sede fora da UE, 
então a instituição tem que participar 
obrigatoriamente no SII, exceto se a CMVM e o 
Banco de Portugal considerarem que a proteção 
oferecida pelo sistema de indemnização do país de 
origem é equivalente à proporcionada pelo SII.

O SII protege todos os investidores? O SII tem 
como objetivo proteger os investidores de retalho, 
estando excluídos os investidores profissionais, 
nomeadamente as instituições de crédito, 
sociedades financeiras, instituições financeiras, 
empresas de seguros, sociedades gestoras de 
fundos de pensões e entidades do sector público 
administrativo, entre outras.
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O SII cobre desvalorizações bolsistas ou perdas 
decorrentes de mau aconselhamento? Não. 
As perdas sofridas pelos investidores resultantes 
do normal funcionamento do mercado de 
capitais ou de mau aconselhamento ou o 
aconselhamento por entidades não autorizadas
a prestar serviços de intermediação financeira 
não estão cobertas pelo SII.
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Quando é que o investidor pode beneficiar da 
cobertura?  Para o investidor poder beneficiar 
da cobertura do SII têm de se verificar, 
cumulativamente, três requisitos:

a) O intermediário em incumprimento tem de ser 
 uma entidade participante do SII;
b) O investidor ser elegível para efeitos
 da cobertura, isto é, tem de ser um investidor
 de retalho;
c) O crédito deve dizer respeito a operações sobre 
 instrumentos financeiros cobertos ou a 
 dinheiro entregue ao intermediário que tenha 
 sido expressamente destinado ao  investimento
 em instrumentos financeiros cobertos.
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Quando é que o investidor pode acionar o SII?  
As circunstâncias que permitem o acionamento 
do SII podem ser tipificadas em três grupos:

1. Quando o intermediário financeiro participante
 não tenha capacidade financeira para restituir 
 ou reembolsar ao investidor os instrumentos 
 financeiros ou, no caso de bancos, quando não 
 consigam restituir o dinheiro neles depositado 
 para ser aplicado em instrumentos financeiros
 e o Banco de Portugal, após ouvir a CMVM, 
 constate que o participante não conseguirá 
 fazê-lo brevemente; 
2. Quando o Banco de Portugal comunique a decisão 
 de revogar a autorização para o exercício de 
 atividade à entidade participante no SII;
3. Quando, relativamente a uma entidade com 
 sucursal em Portugal, for recebida a 
 notificação da autoridade de supervisão do 
 país de origem comprovando que se encontra 
 suspenso o exercício de direitos dos 
 investidores a reclamarem os seus créditos 
 sobre essa entidade.
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Qual é a indemnização que pode ser paga
pelo SII? O limite máximo da indemnização 
é de €25 000 por investidor e define-se que:

• O limite é estabelecido por pessoa (e não 
 por conta) e aplicado ao somatório das 
 quotas-partes do investidor nas várias 
 contas em que é titular; 
• O montante é calculado com base no valor
 dos ativos (dinheiro e instrumentos 
 financeiros) na data em que o SII foi acionado
 e não compensa as menos-valias registadas 
 nos investimentos em instrumentos 
 financeiros.
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Quais os instrumentos financeiros cobertos? 
São garantidos instrumentos como ações, obrigações, 
títulos de participação, unidades de participação em 
fundos de investimento, papel comercial, bilhetes do 
tesouro, CFD, futuros e opções sobre instrumentos 
financeiros, contratos a prazo de taxa juro e swaps.
(A lista completa de instrumentos pode ser consultada 
na secção C do anexo I à Diretiva 2014/65/CE de 
15 de maio (DMIF), consultável no nosso site em 
Área do Investidor -> Respostas às Perguntas 
Frequentes -> Investimentos > Diretiva dos mercados 
de instrumentos financeiros II -> P&R para o público).
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Qual a proteção oferecida pelo SII? O SII destina-se 
a cobrir os créditos que o intermediário financeiro não 
tenha capacidade financeira para restituir ou reembolsar 
relativamente a:
1. Os instrumentos financeiros depositados pelos 
 clientes ou geridos por conta destes; 
2.  O dinheiro depositado pelos clientes junto do 
 intermediário e destinado expressamente a ser 
 investido em instrumentos financeiros (incluindo 
 créditos decorrentes de operações de investimento 
 cujas condições incluam a garantia de reembolso).
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