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A Directora de Serviços

Lisboa, 30 de Janeiro de 2009

Em resposta ao oficio de V. Exa., de 22 do mês em curso, relativo ao Requerimento da Senhora

DeputadaLeonorCoutinho,tenhoo prazerde informar: lw.~ " g3 /X- \.I ~ - Ae.

(i) Em relação ao "conhecimento e aprovação dos termos do contrato tipo de subscrição do
produto" comercializado pelo Banco Privado Português, SA (BPP), denominado Short
Term Liquidity Capital (STLC), que são também habitualmente denominados de retorno
absoluto, a CMVM não aprovou esse contrato ou outros contratos desse género,
comercializados pelo BPP junto dos seus clientes. O conhecimento desse produto STLC,
adveio da acção de supervisão iniciadaem Novembro de 2008, e ainda em curso, ao BPP.
Constatamos que as cláusulas contratuais gerais deste contrato deviam ter sido
previamente comunicadas à CMVM pelo BPP, o que não sucedeu, O BPP comunicou à
CMVM outras cláusulas contratuais gerais de gestão de carteiras por conta de outrem, de
âmbito mais geral e sem concretização individual dos activos, mas não estas cláusulas,
aplicáveis exclusivamenteao "produto" STLC,

Esta situação está integrada no âmbito da acção de supervisãoem curso e terá a sequência
adequada, incluindo, se for o caso, de natureza contra-ordenacional.

(ii) Em relação ao "conhecimento e aprovação do folheto e dos contratos tipo a firmar pelos
clientes para a subscrição do produto" comercializado pelo Banco Espírito Santo, SA
(BES), denominado Poupança BES Sobe & Segue, trata-se de um contrato de depósito,
cuja supervisão não é da competência da CMVM, mas do Banco de Portugal.
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