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Ex.mo Sr.Presidenteda Assembleiada República
Leonor Coutinho, deputada eleita pelas listas do PS pelo distrito de Lisboa, vem requerer ao
Banco de Portugal, ao abrigo das disposições constitucionais e legais em vigor, a caracterização
de dois produtos de poupança, um emitido pelo Banco Espírito Santo e um outro emitido pelo
Banco Privado Português, a saber o "Poupança BES- Sob & Segue" e o "Short Term Liquidity
Capital", para efeitos da garantia do estado aos depósitos à ordem e a prazo.

Com efeito, no que respeita ao produto emitido pelo Banco Espírito Santo, o respectivo
prospecto de que junto cópia, afirma,que o "BES- Soma & Segue" é um depósito a prazo com
capital e rendimentos garantidos. No entanto, um funcionário de um balcão de Lisboa deste
banco, interrogado sobre a matéria, esclareceu não estar este produto coberto pela garantia do
Estado. Venho solicitar adicionalmente informações sobre o conhecimento e aprovação do
folheto junto e dos contratos tipo a firmar pelos clientes para subscrição do produto por parte
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do Banco de Portugal e o seu respeito pelas normas legais em vigor.

No que respeita ao produto emitido pelo Banco Privado Português as informações que figuram
nas diferentes páginas do contrato firmado pelo banco e pelos clientes parecem ser
contraditórias e, em todo o caso, susceptíveis de induzir em erro os clientes.
Assim se solicita informações sobre o conhecimento e aprovação dos termos do contrato tipo
de subscrição do produto por parte do Banco de Portugal e o seu respeito pelas normas legais
em vigor.

Paláciode SãoBento,21de Janeirode 2009.
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Short Term Liquidity Capital

i"ollle tio Cliente:
N"de Cliente:

Dr. Francisco Jacinto Rocha
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As presentes Condições Especiais de Gestão de Carteira são parte integrante dos compromissos cOl/n'o",a;s
eswbelecidos elltre o Banco e o Cliente acima identificado. em conjunto com as Condições Gerais de Gestão de Carteira.
a Ficha de Abertura de Conta e respectivas condições gerais. Em caso de dÚvida ou contradição, as presetltes COlldiçües
ESfl.efhlis p':~'!E.lecemsobre
as Condições Gerais
.... de Gestão de Carteira.

Adesão
Mediante aceitação das presentes Condições Especiais, o Cliente confull1a a adesão à estratégia em referência, a qual se
rege pelas condições infra:

. Data de Início: 14/0212008

. Data de Vencimento: 14.05.2008

. Montante: €

A estratégia manter-se-á em vigor até à data final acordada. No entanto, todos os três meses, o investidor pode optar pela
liquidação do investimento, tendo para tal que dar a conhecer essa u..~d.,:ão até 3 dias úteis antes do vencimento de cada
periodo. O levantamento total ou parcial do valor investido, ficará sujeito às condições de mercado dos activos detidos em
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O Shol1Term Liquidity tem como propósito a remun:ração de liquidez de curto prazo. O objectivo desta estratégia
consiste em, incorrendo (se necessário) em risco de mismatch de prazo e crédito face às responsabilidades, tentar
obter rendibilidades acima da Euribor.
Esta estratégia é constituída por diversos instrumentos financeiros fazendo uso de todos os activos e derivados
financeiro~ (para cobertura de risco das posições da carteira ou outros fms) que permitam assegurar a melhor
rendibilidade para o propósito e prazo do IIlvestimento.
Esta eS\ratégiaé dirigida a clientes que apresentem um grau baixo de tolerância ao risco.

Condições de Preçário
As condIções de comissionamentoaplicáveis, de acordo com o Preçário em vigori",são as seguintes:
Comissão de Gestão: Isento
Comissão de Performance: Haverá lugar a cobrança de comissão de nerforrnance sempre que a rentabilidade da carteira
exceda os retomos objectivos de: 4.5% a.a se decorridos 3 meses de investimento; 4.625% a.a. se decorridos 6 meses de
investimento: 4.75% a,a. se decorridos 9 meses de investimento e 5% a.a. se decorrido um ano de investimento.
A performance fee, apurada e cobrada à data de desinvestimento, corresponderá a 100% do diferencial entre a
rent~bi\idade

da carteira

e o retomo

objectiv/)o

A estratégia suportará, directa ou indirectamente. quaisquer encargos que sejam devidos no âmbito da subscrição/compra.
resgateivenda ou oun'os, nomeadamente comissões de gestão e performance fees, inerentes. aos investimentos que realize
em organismos de investimento colectivo ou activos similares, o~er~
ser ~ridofpe1Q.. Banco Privado ou

entidades similares.
"'As condições dc prcçário podeI 30 ser ObJL"Ctode revisão a qualquer momemo, send
r~qUlsi\us It:g:lis em \"igor.
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As presentes Condições Especiais de GesTão de Carteira são parte integrante dos compromissos cOlln'alllais
estabelecidos ellu'e o Banco e o Clieme acima identificado. em conjunto com as Condições Gerais de GesTão de CarTeira.
a Ficha de Abertura de Conta e respectivas condições gerais. Em caso de dÚvida ou contradiçào, as presemes COlldiçües
Esoe~'iai!i p~.(~
- - '!~Jecem sobre as Condições . Gerais
.., de Gestào de Carteira.

Adesão
Mediante aceitaçào das presentes Condições Especiais, o Cliente confirma a adesão à estratégia em referência, a qual se
rege pelas condições infra:

. Data de Início: 14/0212008

. Data de Vencimento: 14.05.2008

. Montante: €

A estratégIa manter-se-á em vigor até à data final acordada. No entanto, todos os três meses, o investidor pode optar pela
liquidação do investimento, tendo para tal que dar a conhecer essa ;u.~uo,:ãoaté 3 dias úteis antes do vencimento de cada
periodo. O levantamento total ou parcial do valor investido, ficará sujeito às condições de mercado dos activos detidos em
carte ira.
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O Shol1Term Liquidity tem como propósito a remun::raçãode liquidez de curto prazo. O objectivo desta estratégia
consiste em, incorrendo (se necessário) em risco de mismatch de prazo e crédito face às responsabilidades, tentar
obter rendibilidades acima da Euribor.
Esta estratégia é constituída por diversos instrumentos financeiros fazendo uso de todos os activos e derivados
financeiros (para cobertura de risco das posições da carteira ou outros fins) que permitam assegurar a melhor
rendibilídade para o propósito e prazo do investimento..
Esta estratégia é dirigida a clientes que apresentem um grau baixo de tolerância ao risco.

Condições de Preçário
As condIções de comissionamentoaplicáveis. de acordo com o Preçário em vigoro"são as seguintes:
Comissão de Gestão: Isento
Comissão de Performance: Haverá lugar a cobrança de comissào de T)erforrnancesempre que a rentabilidade da cal1eira
exceda os retornos objectivos de: 4.5% a.a se decorridos 3 meses de investimento; 4.625% a.a. se decorridos 6 meses de
investimento; 4.75% a.a. se decorridos 9 meses de investimento e 5% a.a. se decorrido um ano de investimento.
A perforrnance fee, apurada e cobrada à data de desinvestimento, corresponderá a 100% do diferencial entre a
rent~bilidadeda carteira e o retorno objectiv/).
A estratégIa suportará, directa ou indirectamente. quaisquer encargos que sejam devidos no âmbito da subscrição/compra.
resgateivenda ou outtos, nomeadamente comissões de gestão e performancefees, inerentes.aos investimentos que realize
em organismos de investimento colectivo ou activos similares, o~er40
ser ~rido~.
Banco Privado ou
entidades similares.
'\s ~ol1diçõ-:s dc pn::çário pode,:!o ..r ObjL'Ctod. revisão a qualquer momento, send
r~qllisitos lcgai$ em vigor.
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Regime Fiscal dos Investidores
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Pessotls Singulares Residentes: Sujeitas em Portugal às rek.:y3es que devam ser efectuadas na carteira em
função da tipologia dos activos sob gestão.
Pessoas Sin$!ulares Não Residentes: Os rendimentos obtidos da gestão da carteira não se encontram sujeitos a
tributação em Portugal.
Pessoas Colectivas Residellles Suieitas ti Retenáio: Sujeitas em Portugal às retenções que devam ser
efectuadas na carteira em funçào da tipologia dos activos sob gestão. Os rendimentos obtidos são englobados
na matçria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas Colectivas Residentes Não Suieitas a Retenção: Os rendimentos obtidos da gestão da carteira são
englobados na matéria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas ColectiIJa~.Não Residentes: Os rendiment"i pbtidos da gestào da carteira não se encontram sujeitos a
tributação em Portugal.

EsTa descrição sumária não dispensa a cOlISulta da legislação fiscal em vigor nem constitui garantia de que o regime
se mamellha inalterado.

Outras Condições
A carteira de activos, poderá sofrer desvalorizações face a variações anonnais imprevisíveis dos mercados em que sejam
negociados os valores mobiliários e instrumentos fínanceiros que integranl a mesma. As rentabilidades obtidas no
passado aào constituem garantia de obtenção de rentabilidadesno futuro.
Concedo/emos deste modo ao Banco autorização para em meu/nosso nome e representação aplicar o montant\: acima
indicado nesta estratêgia, praticando todos os actos necessários a~ processo de subscrição/compra e resgate/venda dos
activos que lhe estão associados.
O Banco aceita o mandato acima referido. ficando expressamente entendido que procurará efectuar. operações nas
melhores condições possíveis tendo em consideração o montante,prazo e risco pretendidos.
imento e aceitar as condiçõ

Cliente

ão e especiais deste investimento.
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Pes~.u{ls Sillf!1llares

Residentes:

Sujeitas

em Portugal

às rek.:.,.3es

que devam ser efectuadas

na carteira

em

função da tipologia dos activos sob gestão.
.
Pessoas Singulares Não Residentes: Os rendimentos obtidos da gestão da carteira não se encontram sujeitos a
tributação em Portugal.
Pessoas Colectivas Residelltes Suieitas (l Retenáio: Sujeitas em Portugal às retenções que devam ser
efectuadas na carteira em função da tipologia dos activos sob gestão. Os rendimentos obtidos são englobados
na matéria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas Colectivas Residentes Não Suieitas a Retenção: Os rendimentos obtidos da gestão da carteira são
englobados na matéria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas Colectiva!; Nào Residl!ntes: Os renrlim~nt')~ e>btidosda gestão da carteira não se encontram sujeitos a
tributação em Portugal.

Esta descrição sumána não dispensa a consulta da legislação fIScal em vigor nem constitui garantia de que o regime
se mamellha inalterado.

Outras Condições
A carteira de activos, poderá sofrer desvalorizações face a variações anormais imprevisíveis dos mercados em que s~jam
negociados os valores mobiliários e instrumentos financeiros que integram a mesma. As rentabilidades obtidas no
passado ilào constituem garantia de obtenção de rentabilidadesno futuro.
Concedo/emos deste modo ao Banco autorização para em meu/nosso nome e representação aplicar o montant~ acima
indicado nesta estratégia, praticando todos os actos necessários aq processo de subscrição/compra e resgate/venda dos
activos que lhe estão associados.
O Banco aceita o mandato acima referido. ficando expressamente entendido que procurará efectuar operações nas
melhores condições possíveis tendo em consideração o montante, prazo e risco pretendidos.
imento e aceitar as condiçõ
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~irecto
707 24 7 365

~et
www.bes.pt
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CHEGOU A POUPANÇA BES SOBE & SEGUE

'-..

No BESpoupar compensa. BESSobe e Segue é um depósito a prazo, com capital e
rendimento garantidos, que lhepermite definirquaissão os seus objectivos,programar
a sua poupança da forma que mais lhe convier e ver o seu dinheiro a crescer.

Poupar é importante e agora é mais fácil. Com o BESSobe
e Segue ajudamo-lo a programar as suas poupanças à sua
medida, de forma flexível. a partir de €25 por mês e sem
limites de entregas.
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TANB MÉDIA 5,286% (125 7 MESES)
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A partir do 89 mês. o seu dinheiro segue a
render semestralmente a uma taxa calculada
com base na Euribora 6 meses menos 0,75%:
TANB4.54%(exemplocalculado em 29/09/08).

. Entrega única a partir de €1.000

'Entregas flexíveis,programadas por si,
a partir de €25, sem limites de entrega

. Juros mensais, pagos na conta à ordem

. Juros

. Capital disponível na mensalidade

9

sem penalização

NDIR

semestrais, pagos na conta à ordem

Capital disponível na semestralidade
sem penalização

.

Com renovações semestrais automáticas

Base de cálculo 360 dias,
sem arredondamento.

Se quer começar agora a poupar ou procura novas formas
de aplicar as suas poupanças, fale connosco e conheça
melhor todas as nossas soluções de poupança.

