
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se

Publique-se

!Z] REQUERIMENTO Número83 Ix ( 4 ,a) AC
z) I 01 I O~

C\SecretãriO\da Mesa

D PERGUNTA Número Ix (

Assunto:. AvaliaçãodeProdutos

Destinatário: Comissãodo MercadodeValoresMobiliários

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiada República

Leonor Coutinho, deputada eleita pelas listas do PSpelo distrito de Lisboa,vem requerer

à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 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 LiquidityCapital", 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
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folheto junto e dos contratos tipo a firmar pelos clientes para subscrição do produto por parte

da Comissão do Mercado de Valores Mobiliáriose 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 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o seu

respeito pelas normas legais em vigor.

Paláciode SãoBento,21de Janeirode 2009.

Deputado(a)s:
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PORTUCU S Descrição Detalhada do Investimento

Short Term Liquidity Capital

Nome (lo Cfiellle: .
I~re:- lIG.):!!)___:-.

) "
,/ Condições Especiais...........'

.
0-----

o.

. Datade[ní~.2008

. Montante:'-"

. Data de Vencimento: 140052008

. Liquidez: No [mal de cada trimestre o investidor tem
a opção de liquidar o investimentooCaso não o faça, o
mesmo será automaticamente renovado por mais três
meses. No caso de renovação, a remuneração será
crescente e retroactiva, de acordo com o retorno
definido. Desinvestimentos entre períodos são
possíveis mas acarretam a perda da remuneração
devida desde a últin1adistribuição de rendimento.

~~idação será efecnJadano pr!~ ~~!.dias_Úteis.

Descrição

. em como propósito a remuneração de liquidez de cUl10prazo, procurando rendibilidades acima da

. G"'~~. d. C,~""\ 100%,~ =",,;dod..'1

. Retorno:4.S%' a.a. -':(p-r~mio t~n,Je.stral'" de
permanência, de 0.125%, nõs,osegl.mdoe terceiro
trimestrese de 0.25% no seguinte, até um máximo de
5% a.aono quarto trim~streo

. Comjssão de Gestão: Isento.

. Comíssão de Performance: 100% do diferencial
entre a rentabilidade da carteira e a remuneração
acordada, apurado e cobrado na data de liquidação.

. Esta estratégia é constiruída por diversos instrumentos final)ceiros como. sejam obrigações, líquidez. acções e
derivados.

11 A renovação é automática até ao final dos 12meses, salvo indicaçãoexpressa em contrário até três dias úteis antes
da data de renovação.

O O investimento é feito essencialmente através da aquislçlR.Q~.o!Q~!Ll!Q!eS~gli!idoa,s.pelo ,:ei.culo de investimento.

que irá adquirir e deter os activos. .:,.".- o'- 0

. A estratégia suportara, directa ou indirectamente, quaisquer encargos que sejam devidos no âmbito da
subscrição/compra, resgate/vendaou outros, nomeadamente comissõesde gestão e performance fees, inerentesaos
l.nvestimentosque realize em organismos de investimento colectivo ou activos similares, os quais poderão ser
geridos pdo Banco ou entidades similares.

-;W..\ /-
. ~

""'\-
... ,.,-",' " / .

".)

c. d&dos quar.tific.ados "0 ~reseni" documento. apreser.tados mediante solicitação do Cliente I Prospectivo Cliente ao Banco Privado. são fornecido. de

boa fé ~ constituemuma descrição exacta da oferta. não dispensandú vdo a assinatura do respectivo form de investimento
2001 C~pyright Bar.co Privado Português. Publlcatlon or reproduction Is prohibiled withoul the expressed authorisatio~ of Banco Privado Fortuguês.
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PORTUCU S
Descriçâo Detalhada do Investimento

Short Term Liquidity Capital

Nome (lo Cliellle:

~'~ 216.521)__
,/ Condições ESpeciais )---'\.. -.-...--------------

. DatadeIní~.2008

. Montante:'-'

. Data de Vencimento: 14.05.2008

. Liquidez: No [mal de cada trimestre o Investidor tem
a opção de liquidar o investimento. Caso não o faça, o
mesmo será automaticamente renovado por mais três
meses. No caso de renovação, a remuneração será
crescente e retroactiva, de acordo com o retorno

definido. Desinvestimentos entre períodos são
possíveis mas acarretam a perda da remuneração
devida desde a última distribuição de rendimento.

~~daçãc será efecnlada no prazo ~~idias_úteis.

-"-.

li Gara".,~iade Capital':'.100%, na maturidade. I
. Retorno:4.5%' a.a. «p.r~núo trj11.1estra!'"de

pennanência, de 0.125%, nõs'hsegundo e terceiro
trimestrese de 0.25% no seguinte, até um máximo de
5% a.a. no quarto trim~stre.

. Comissão de Gestão: Isento.

. Comissão de Performance: 100% do diferencial
entre a rentabilidade da carteira e a remuneração
acordada, apurado e cobrado na data de liquidação.

Descrição

. em como propósito a remuneração de liquidez de cUl10prazo, procurando rendibilidades acima da

. Esta estratégia é constitUida por diversos instrumentos finat:\ceiroscomo. sejam obrigações, liquidez. acções e
derivados.

11 A renovação é automática até ao final dos 12meses, salvo indicaçãoexpressa em contrário até três dias úteis antes
da data de renovação.

O O investimento é feito essencialmente através da a~~i~~rr!2u<:lC::..~l;I!Ll!Qtes ~!~!id_,!:s.p!:l_()._,:ei<:.~.?..~~_~~:,:.stil11ento.

que irá adquirir e deter os activos. _.' __o

. A estratégia suportará, directa ou indirectamente, quaisquer encargos que sejam devidos no âmbito da
subscrição/compra, resgare/venda ou outros, nomeadamente comissões de gestão e performance fees, inerentes aos
Investimentos que realize em organismos de investimento colectivo ou activos similares, os quais poderão ser
geridos pelo Banco ou entidades similares.

05 dados quar.tific.ados "" ~resenie doC"mento. apresentados mediante solicitação do Cliente I Prospectivo Cliente ao Banco Pri.ado. sao fornecidos de

boa fé e constituem uma descrição exacta daoferta. não dispensandú odo a assinatura do respectivo form de investimento
2007CopyrightBancoPrivadoPortuguês.Publicatlon ~r reproductionis prohibiled withoullhe expressedauthorisalioo of Banco Pri~adoFortuguês.



. Descrição Detalhada do Investimento

Short Term Liquidity Capital

Nome do Clietlte: Dr. Francisco Jacinto Rocha

N" de ClieJ.te: 210529

Regime Fiscal dos Investidores

Pessoas singulares residentes: Os rendimentos obtidos do princip~1activo da estratégia estão isentos de tributaçào,
aquando do desinvestimento.
Pessoas singulares não residentes: Os rendimentos obtidos da gestão da carteira não se encontram sujeitos a retenção
ou tributação em Portugal. .
Pessoas colectivas residentes suieitas a retencão: Os rendimentos obtidos (apreciação da participação no SPV) são
englobados na matéria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas colectivas residentes não suieitas a retencão: Os rendimentosobtidos (apreciação da participação no SPV) são
englobados na matéria tributável e sujeitos à taxa de impostoa que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas colectivas não residentes: Os rendimentos obtidos (apreciação da participação no SPV) não se encontram
sujeitos a retenção ou tributação em Portugal.

Esta descriçcio sumária nào dispensa a consulw da legislação fiscal em vigor nem constitui garantia de que o regime
se ml/ntenha h/alterado.

Declaração

O Cliente declara ter tomado conhecimentodas condiçõesparticulares deste investimento e pretende aderir a esta
esu'atégia.

O Banco declara que a sua gestão~ cumprimento

Cliente Banco

Rua
(Colaborador nÚmero1 :i

ConlTlblllntaN~ 5

~ de1(lPrplíO de.l"QQe

Os dados quantificadOs no presente documento. apresentados mediante solicitação do Cliente I Prospectivo Cliente ao ~anco Privado. são fornecidos de

boa fé e constituem uma descrição exacla da oferta. não dispensando contudo a assinatura do respecüvo form de investimento.
2007 CopyrightBanco Privado Português. Publicatlonor reproducUon is prohlbitedw\thouttheexpressedauthor'lsationDfBanco PrivadoPortuguês.
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PORTUGU S Descrição Detalhada do Investimento

Short Term Liquidity Capital

Nome do C/ietlte: Df. Francisco Jacinto Rocha

N" de Cliellte: 210529

Regime Fiscal dos Investidores

Pessoas singulares residentes: Os rendimentos obtidos do princi!J~1 activo da estratégia estão isentos de tributaçào,
aquando do desinvestimento.
Pessoas singulares não residentes: Os rendimentos obtidos da gestão da carteira não se encontram sujeitos a retençào
ou tributação em Portugal.
Pessoas colectivas residentes suieitas a retencão: Os rendimentos obtidos (apreciação da participação no SPV) sào
englobados na matéria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas colectivas residentes não sujeitas a retenção: Os rendimentos obtidos (apreciação da participação no SPV) são
englobados na matéria tributável e sujeitos à taxa de imposto a que a entidade se encontre sujeita.
Pessoas colectivas não residentes: Os rendimentos obtidos (apreciação da participação no SPV) não se encontram
sujeitos a retenção ou tributação em Portugal.

Esta descrição sumária não dispensa a consullll da legislação fiscal em vigor nem constitui garantia de que o regime
se lIIl/ntenha ÍllGlterado.

Declaração

O Clienre declara ter tomado conhecimento das condições particulares deste investimento e pretende aderir a esta
estratégia.

O Banco declara que a sua gestão.~ cumprimento'

Cliente
--~ _\'~::.._.

d~crõ01(' Banco

Os dados QuantificadOs no presente documento. apresentados mediante solicitação do Cliente J Prospectivo Cliente ao Banco Privado. são fornecidos de

boa fé e constituem uma descrição exacta da oferta. não dispensando contudo a assinatura do respectivo form de investimento.
2007 CopyrightBanco PrivadoPortuguês. Publicatiol1ar reproducUon 15proh1b\tedwithoutthe expressed 3uthorlsationof BancoPrivadoPortuguês.
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575.000,00
5,000%
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0,125%
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\

~irecto
70724 7365

~et
www.bes;pt

~
BANCO
ESPIRITO
SÀNTO

A__



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

r _,\

\"-
CHEGOU A POUPANÇA BES SOBE & SEGUE

Poupar é importante e agora é mais fácil. Com o BESSobe
e Segue ajudamo-Io a programar as suas poupanças à sua
medida, de forma flexível,a partir de €25 por mês e sem
limites de entregas.

A RENDIR

TANB MÉDIA 5,286% (12S 7 MESES)

A partir do 82 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 semestrais. pagos na conta à ordem

a Capital disponível na mensalidade
sem penalização

.Capital disponível na semestralidade
sem penaJização

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.


