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Projeto de Resolução n.º 1490/XII (4ª)

Recomenda ao Governo a implementação de medidas restritivas na comercialização de produtos 
financeiros de risco por parte das instituições de crédito e sociedades financeiras

Na última década Portugal assistiu a diversas intervenções em instituições do sistema financeiro, 
sendo aquelas de maior relevo as que ocorreram junto do Banco Português de Negócios (BPN), 
Banco Privado Português (BPP) e Banco Espírito Santo (BES). A cada uma das referidas intervenções 
correspondeu a necessidade de proteção de depositantes e credores, tendo as medidas, no entanto, 
caráter consideravelmente reativo. 

No caso do BPN verificou-se, antes da nacionalização ocorrida em 2008, a colocação e venda de 
títulos de dívida de empresas do grupo Sociedade Lusa de Negócios (SLN) junto de clientes 
particulares do banco, tendo uma considerável parte dos clientes e depositantes efetivamente 
lesados argumentado não estar cientes do risco associado aos títulos de dívida. 

No caso do BES houve lugar, previamente à intervenção do Banco de Portugal sob a forma de 
resolução do banco, à comercialização de títulos de dívida de empresas do Grupo Espírito Santo 
(GES) na rede de retalho do BES, tendo parte dos clientes e depositantes efetivamente lesados 
argumentado não estar, uma vez mais, cientes do risco associado à comercialização dos referidos 
títulos de dívida. 

Parte destas operações assumiu a característica de emissão particular – séries de títulos com valor 
nominal unitário superior a 50 mil euros – estando assim isenta de autorização ou do dever de 
comunicação junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de acordo com a 
legislação comunitária sobre a matéria. 

Nos três episódios relatados de intervenção em instituições de crédito e sociedades financeiras 
foram igualmente frequentes relatos de práticas comerciais abusivas, designadamente a ausência de 
prestação de informação, a prestação de informação não correspondente à realidade e 
materialidade financeiras dos emissores, bem como o aproveitamento das estabelecidas relações 
comerciais entre gestor de conta e depositante para colocação dos referidos instrumentos de dívida. 

As Conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES e do GES (CPIBES)

A CPIBES ouviu e analisou depoimentos e documentação relacionados com a colocação dos referidos 
instrumentos de dívida, tendo chegado às seguintes conclusões: 

 Conclusão 508

«A operação de colocação de papel comercial da ESI foi organizada de modo a poder revestir-se 
da natureza de uma emissão particular, direcionada em cada série para menos de 150 clientes e 
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com um valor nominal unitário superior a 50 mil euros, o que por si só a qualifica como oferta 
particular, deixando assim de carecer de autorização ou do dever de comunicação junto da 
CMVM»;

 Conclusão 509

«Nestas condições, a oferta de papel comercial da ESI ou da Rioforte carece apenas do 
fornecimento de uma nota informativa e informação complementar, com conteúdos definidos 
pela legislação e CMVM, que não carecem porém de validação ou tão pouco de ser dado 
conhecimento dos mesmos junto da CMVM, que poderá intervir somente no caso de ser 
apresentada informação errada aos clientes e mediante queixa apresentada por estes ou 
inspeção destinada a apurar se as regras de comercialização estariam a ser cumpridas»; 

 Conclusão 510

«Tanto a aprovação do lançamento deste tipo de produto financeiro, inédito no contexto da sua 
comercialização na rede de balcões do GBES, como dos respetivos valores (nomeadamente 1.500 
milhões de euros no caso da ESI e 600 milhões para a Rioforte) foram efetuados sem respeitar os 
procedimentos internos que seriam mais adequados, não tendo envolvido qualquer deliberação 
formal em sede da Comissão Executiva do BES, mas sendo a respetiva colocação junto dos 
clientes de retalho do BES do seu conhecimento, assim como do departamento comercial do 
BES»; 

 Conclusão 511

«De acordo com o relatado por alguns clientes e as entidades que os representam: i) esta 
comercialização foi promovida de forma especialmente agressiva por diferentes gestores de 
conta do BES, junto de diversos tipos de clientes, mesmo quando estes apresentavam um perfil 
conservador ou muito conservador; ii) possivelmente pressionados por objetivos a cumprir, os 
agentes de comercialização do BES refletiram esta mesma pressão junto dos seus clientes, 
mesmo quando estes apresentavam níveis reduzidos de literacia financeira; iii) em diferentes 
exemplos concretos, foi reforçada junto dos clientes a ausência de risco associada à compra 
deste tipo de papel comercial, apresentado como sendo equivalente a um depósito a prazo e com 
a garantia de estar associado à marca BES; iv) existem diferentes casos dramáticos, em que as 
poupanças efetuadas ao longo de toda uma vida profissional, em particular por pessoas que 
neste momento se encontram já reformadas, foram deste modo colocadas integralmente em 
papel comercial de empresas do GES; v) a informação transmitida relativamente a estes mesmos 
produtos financeiros era por vezes escassa, havendo relatos de resistência quanto à partilha de 
elementos adicionais, quando tal foi solicitado por certos clientes»; 

 Conclusão 513

«Através de ação de supervisão conduzida pela CMVM, com incidência sobre a colocação de 
papel comercial de empresas do GES, constatou-se: i) a existência de boletins de subscrição e 
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fichas técnicas devidamente assinadas pelos clientes; ii) que a nota informativa era clara e 
completa, mas assente em informação financeira errada, que não retratava a verdadeira 
realidade patrimonial dos emitentes, além de situações em que a mesma terá sido entregue 
pelos gestores de conta aos clientes em data posterior à data da venda ou concretização da 
operação»; 

 Conclusão 516

«A CMVM identificou indícios de intervenção personalizada e individualmente dirigida a clientes 
do BES na colocação destes produtos, além da existência de documentos que podem induzir em 
erro quanto às responsabilidades assumidas de reembolso dos valores investidos, entre outros 
elementos indiciadores de vícios na comercialização»; 

 Conclusão 517

«Apesar da heterogeneidade de situações encontradas, a CMVM considera existirem os 
seguintes “elementos comuns e comprováveis: i) a não veracidade da informação financeira 
contida no documento informativo; ii) as expectativas criadas com mecanismos de segurança de 
reembolso incluindo as provisões criadas para o efeito; iii) a desigualdade de tratamento dos 
clientes, sendo que alguns foram efetivamente reembolsados”». 

Paralelamente, a CPIBES delineou um conjunto de recomendações, das quais se destacam: 

 Recomendação 29

«Imposição de regras bastante mais apertadas relativamente aos requisitos que devem ser 
obedecidos sempre que se pretendam lançar novos produtos financeiros com risco associado no 
mercado, tanto do ponto de vista de tramitação interna como de validação por parte das 
entidades supervisoras e mesmo que se trate de operações com as características de emissões 
particulares ou afins»; 

 Recomendação 30

«Criação de restrições quanto à venda de produtos financeiros com elevado risco nos balcões dos 
bancos destinados a clientes de retalho»; 

 Recomendação 51

«Definição, pelas entidades supervisoras, e de forma harmonizada, dos conteúdos que devem 
constar de resumos simplificados, em linguagem que possa tornar a informação tão acessível 
quanto possível, e que devem acompanhar os diferentes tipos de documentos, como relatórios 
trimestrais, relatórios de contas, prospetos de aumento de capital social ou de venda de produtos 
financeiros»; 

 Recomendação 54



Grupos Parlamentares

«Reforço da segregação, em termos de canais de venda e interlocutores, que separe a 
comercialização de produtos bancários tipificados e produtos financeiros desprovidos de risco 
face a produtos de investimento, títulos ou outros instrumentos financeiros com risco 
associado». 

Na sequência: i) das recentes intervenções em instituições de crédito e sociedades financeiras, ii) 
dos factos apurados pela CPIBES, iii) das conclusões supramencionadas, iv) das recomendações da 
CPIBES, vêm os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP recomendar ao Governo a 
implementação de medidas restritivas na comercialização de produtos financeiros de risco por parte 
das instituições de crédito e sociedades financeiras, designadamente nas seguintes vertentes: 

Autorização da CMVM, BdP e ASF

1. Toda e qualquer emissão de papel comercial deve necessitar de autorização e dever de 
comunicação junto da CMVM; 

Segregação de funções

2. Segregação de funções em todo e qualquer local de comercialização ao retalho de 
instrumentos financeiros, nomeadamente impossibilitando que os gestores de conta, 
possivelmente com relações comerciais já estabelecidas com os depositantes, possam
vender produtos de risco superior ao perfil de investidor escolhido pelos clientes, devendo 
essa operação de colocação ocorrer através de colaboradores especializados e sem laços de 
relação comercial com os depositantes. 

3. O local de comercialização destes instrumentos financeiros deverá ser distinto do local 
habitual de atendimento aos clientes. 

Assembleia da República, 22 de Maio de 2015

Os Deputados


