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O que é o Sistema de Indemnização aos Investidores? 

O Sistema de Indemnização aos Investidores (Sistema) é uma pessoa 
colectiva de direito público, criada pelo Decreto-lei n.º 222/99, de 22 de Junho, 
que funciona junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

Qual a protecção dada pelo Sistema aos investidores? 

O Sistema garante a cobertura dos montantes devidos, aos investidores, por 
um intermediário financeiro (banco, sociedade corretora ou financeira de 
corretagem, sociedade gestora de patrimónios) participante no Sistema que 
não tenha capacidade financeira para restituir ou reembolsar: 

 Os instrumentos financeiros (acções, obrigações, unidades de 
participação em fundos de investimento) depositados ou confiados para 
gestão pelos clientes; 

 O dinheiro entregue, pelos clientes, ao intermediário financeiro destinado 
expressamente a ser investido em instrumentos financeiros. 

O Sistema protege todos os investidores? 

O Sistema tem como objectivo proteger os pequenos investidores, estando 
excluídos os investidores “institucionais”, nomeadamente as instituições de 
crédito, sociedades financeiras, instituições financeiras, empresas de seguros, 
sociedades gestoras de fundos de pensões e entidades do sector público 
administrativo. 

O Sistema garante a totalidade dos montantes devidos a um investidor? 

O Sistema garante o reembolso até ao limite de 25.000 euros (cerca de 5.000 
contos) por cada investidor. 

Quais os intermediários financeiros abrangidos pelo Sistema? 

Estão abrangidos pelo Sistema os bancos, as sociedades corretoras, 
sociedades financeiras de corretagem, sociedades gestoras de patrimónios, 
sociedades de investimento e sociedades mediadoras dos mercados 
monetário e de câmbios que: 

 Estejam autorizados a efectuar operações de investimento em Portugal; 

 Tenham sede fora da União Europeia, e que se encontrem a actuar em 
Portugal; ou 

 Tenham sede noutro país da União Europeia, no caso em que a garantia 
oferecida pelo Sistema é mais favorável que a garantia do sistema no 
país de origem.  

Quais são os instrumentos financeiros garantidos pelo Sistema? 

O Sistema garante os seguintes instrumentos financeiros: acções, obrigações, 
títulos de participação, unidades de participação em fundos de investimento, 
papel comercial, bilhetes do tesouro, futuros e opções sobre instrumentos 
financeiros, FRA’s e alguns swaps. 

O reembolso dos instrumentos financeiros é efectuado ao preço a 
que o investidor os comprou? 

Não. O montante das indemnizações é calculado com base no valor dos 
instrumentos financeiros à data do accionamento do Sistema. 

O Sistema não compensa as desvalorizações dos instrumentos 
financeiros. 

Qual é a indemnização máxima, no caso de as contas terem mais que 
um titular? 

O limite é estabelecido por investidor e não por conta. Desta forma, a 
indemnização máxima é de 25.000 euros por cada titular. 

Por exemplo, se numa conta com 3 titulares, estiverem depositados títulos 
no valor de 100.000 euros, o montante máximo da indemnização seria de 
75.000 euros (3 x 25.000 euros). 

Existe alguma relação entre o Sistema de Indemnização aos 
Investidores e o Fundo de Garantia de Depósitos? 

Não. O Sistema de Indemnização aos Investidores garante os 
instrumentos financeiros e o dinheiro destinado expressamente à sua 
compra. O Fundo de Garantia de Depósitos garante os depósitos em 
numerário, com excepção dos montantes destinados à aquisição de 
instrumentos financeiros. 

Exemplo: no caso de incapacidade financeira de um intermediário 
financeiro participante no Sistema para restituir os valores detidos por 
conta de clientes, qual a indemnização a que tem direito um investidor que 
entregou 1500 euros para a compra de acções da empresa X, cuja 
operação ainda não foi concretizada, e tenha na sua conta 1000 acções da 
empresa Y, compradas a 22 euros cada acção? 

a) a cotação das acções da empresa Y, à data do accionamento do 
Sistema, é de 20 euros: 

O valor a que este investidor tem direito é calculado da seguinte forma: 

- Valor entregue para compra de acções: 1.500 euros 

- Acções da empresa Y: 1000 x 20 euros = 20.000 euros 

- Valor total: 21.500 euros 

Neste caso, o investidor receberia 21.500 euros. 

b) a cotação das acções da empresa Y, à data do accionamento do 
Sistema, é de 24 euros: 

O valor a que este investidor tem direito é calculado da seguinte forma: 

- Valor entregue para compra de acções: 1.500 euros 

- Acções da empresa Y: 1000 x 24 euros = 24.000 euros 

- Valor total: 25.500 euros 

Como o limite por investidor é de 25.000 euros, é este o valor que o 
investidor recebe, e não os 25.500 euros. 

A origem do Sistema de Indemnização aos Investidores 

A Directiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 
Março, consagrou a necessidade de os Estados-Membros da União 
Europeia adoptarem medidas para a criação de um sistema de 
indemnização aos investidores que promova a confiança nos mercados 
financeiros e incentive a sua participação nestes mercados. 

Em Portugal, apesar de existirem outros mecanismos de protecção dos 
investidores, como o Fundo de Garantia de Depósitos e o Fundo de 
Garantia da Bolsa, foram identificadas algumas situações 

em que, no caso de incapacidade financeira do intermediário financeiro 
(banco, sociedade corretora ou financeira de corretagem, sociedade 
gestora de patrimónios), os investidores não se encontravam protegidos 
por um mecanismo célere de indemnização. 

O Sistema de Indemnização aos Investidores tem como objectivo proteger 
os investidores, no caso de incapacidade financeira do intermediário 
financeiro para reembolsar ou restituir o dinheiro ou os instrumentos 
financeiros (acções, obrigações, unidades de participação em fundos de 
investimento) que pertençam aos clientes. 

Legislação Aplicável 

1- Decreto–Lei – n.º 222/99 de 22 de Junho – Cria e regula o Sistema de 
Indemnização aos Investidores.  

2- Regulamento da CMVM n.º 2/2000.  

3- Portaria nº1266/2001, de n6 de Novembro – Aprova o Regulamento do 
Sistema de Indemnização aos Investidores. 

Contactos: 

Av. Liberdade, 252  
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Extracto do Regulamento da EURONEXT LISBON e da INTERBOLSA 
N.º 1/2001 

FUNDO DE GARANTIA 

Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 35.º e na alínea a) do 
n.º 3 do artigo 36.º do Código dos Valores Mobiliários e, bem assim, ao 
disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, os 
Conselhos de Administração da EURONEXT LISBON e da INTERBOLSA, 
no uso das competências que lhes são legalmente atribuídas, deliberaram 
aprovar o presente Regulamento: 

 

CAPÍTULO I 

NATUREZA JURÍDICA E ÂMBITO 

Artigo 1.º 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

a) EURONEXT LISBON – a “EURONEXT LISBON, S.A.”; 

b) INTERBOLSA – a “Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de 
Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.”; 

c) Investidores institucionais - as instituições de crédito, as empresas de 
investimento, as instituições de investimento colectivo e respectivas 
sociedades gestoras, as empresas seguradoras e as sociedades gestoras 
de fundos de pensões; 

d) Entidades equiparadas a investidor institucional – as entidades públicas, 
as sociedades abertas, as sociedades gestoras de participações sociais, 
os titulares de participação qualificada em sociedade aberta, os 
consultores autónomos e as entidades colocadoras de unidades de 
participação por conta de outrem; 

e) Investidor não institucional – qualquer pessoa, singular ou colectiva, não 
incluída nas alíneas 

b) e d), que confiou fundos ou instrumentos financeiros a uma empresa de 
investimento ou a uma instituição de crédito, tendo em vista a sua 
participação nos mercados regulamentados geridos pela EURONEXT 
LISBON; 

f) Mercados regulamentados – os mercados reconhecidos como tal por 
Portaria do Ministro das Finanças e que se encontrem sob a gestão da 
EURONEXT LISBON; 

g) Participantes – os membros dos mercados regulamentados geridos pela 
EURONEXT LISBON que exerçam funções de negociação cumuladas ou 
não com funções de liquidação e os filiados no sistema de liquidação 
gerido pela INTERBOLSA, tal como definido nos respectivos 
regulamentos, que participam obrigatoriamente no fundo de garantia; 

h) Sistema de liquidação – todo e qualquer sistema de liquidação gerido 
pela INTERBOLSA. 
 

Artigo 2.º 

Natureza jurídica e regime 

1. É criado pela EURONEXT LISBON e pela INTERBOLSA um fundo de 
garantia que se rege pelas regras constantes do Código dos Valores 
Mobiliários e pelo presente regulamento. 

2. O fundo de garantia constitui um património autónomo. 

Artigo 3.º  

Entidades participantes 

Participam obrigatoriamente no fundo de garantia os membros dos 
mercados regulamentados e os filiados no sistema de liquidação. 

Artigo 4.º 

Âmbito subjectivo do fundo de garantia 

São excluídos da cobertura do fundo de garantia os investidores 
institucionais e as entidades equiparadas a investidores institucionais. 

Artigo 5.º 

Objecto 

1. O fundo de garantia é exclusivamente afecto ao ressarcimento dos 
investidores não institucionais pelos danos sofridos em consequência da 
actuação dos participantes, no exercício das suas actividades de 
intermediação financeira nos mercados regulamentados ou de participação 
no sistema de liquidação, pela violação dos deveres que nesses contextos 
sobre eles impendem. 

2. Para os efeitos do disposto no número anterior, considera-se actividade 
de intermediação financeira nos mercados regulamentados apenas aquela 
que ocorra em sessões normais, ou que desta decorra ou que com ela se 
relacione. 

3. O fundo garante os interessados, nos termos e dentro dos limites 
estabelecidos nos artigos subsequentes, contra qualquer dos seguintes 
actos praticados pelos participantes: 

a) Falta de devolução, quando devida, de valores mobiliários que lhes 
tenham sido confiados para a realização ou caução de qualquer operação 
em mercado regulamentado, incluindo empréstimo de valores para 
transacções ali efectuadas; 

b) Falta de entrega de valores comprados em mercado regulamentado 
com recursos depositados pelo ordenador ou que este haja 
subsequentemente liquidado; 

c) Devolução ou entrega de valores falsos, extintos, deteriorados, 
irregulares, onerados, não negociáveis ou de natureza ou categoria 
diversa dos que eram objecto da ordem executada; 

d) Falta de restituição, quando devida, de quaisquer importâncias que lhes 
tenham sido entregues para a realização ou caução de operações em 
mercado regulamentado ou resultantes de ganhos obtidos em operações a 
prazo; 

e) Falta de pagamento do preço de valores mobiliários vendidos em 
mercado regulamentado ou do saldo de depósitos em conta corrente 
mantidos junto deles pelos interessados para a realização de operações 
de bolsa; 

f) Incumprimento ilegítimo, ainda que parcial, de quaisquer ordens de 
bolsa ou injustificada execução das mesmas em termos diferentes dos 
estabelecidos pelo ordenador, desde que, em ambos os casos, este haja 
antecipadamente entregue ao participante ou liquidado subsequentemente 
a importância correspondente ao valor dessas operações ou, quando for o 
caso, prestado a caução de que o participante faça depender a realização 
das operações; 

 

g) Erro na especificação de operações que originem incumprimento na 
liquidação; 

h) Recusa indevida de especificação por parte do participante; 

i) Cancelamento ilegítimo de ordem de recompra emanada pelo sistema 
de liquidação, nos casos em que o credor dos valores em falta comunicou 
expressamente o seu interesse na liquidação; 

j) Cumprimento ilegítimo de ordem de recompra emanada pelo sistema de 
liquidação, nos casos em que o credor dos valores em falta comunicou 
expressamente a perda de interesse na liquidação; 

l) Ordem de recompra não executada diligentemente; 

m) Reversão da operação, nos casos em que o cliente vendedor tinha os 
valores mobiliários relativos à venda; 

n) Utilização de valores mobiliários de um cliente vendedor para fim 
diferente do ordenado, ocasionando esta actuação emissão de ordem de 
recompra pelo sistema de liquidação por insuficiência de valores 
mobiliários para liquidar a operação do cliente; 

o) Não aprovisionamento no sistema de liquidação de conta vendedora, 
quando o participante tinha instruções e meios para o fazer. 

4. O fundo de garantia pode ainda garantir os interessados, nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos nos artigos subsequentes, contra outros  
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actos não previstos no número anterior, mas a estes equiparados pela 
Comissão prevista no artigo 17.º 

Artigo 6.º 

Indemnização 

1. A indemnização visa o ressarcimento do dano emergente da violação 
pelo participante dos deveres referidos no n.º 1 do artigo anterior, 
colocando o lesado na exacta situação em que estaria se a actuação dos 
participantes tivesse sido conforme com o disposto na lei ou nos 
regulamentos aplicáveis. 

2. O montante da indemnização reduz-se na medida em que a Comissão a 
que se refere o artigo 17.º 

comprovadamente conclua que o dano se deve ao concurso de um facto 
negligente do lesado. 

3. No caso de o património do fundo de garantia se revelar insuficiente 
atento o concurso e o volume de várias reclamações, o montante da 
indemnização relativo a cada reclamação será proporcionalmente 
reduzido. 

Artigo 7.º 

Limite máximo das indemnizações 

1. O valor máximo da indemnização paga por cada reclamação é de    50 
000 € (cinquenta mil euros). 

2. Em todo o caso, cada reclamante não pode receber mais do que   125 
000 € (cento e vinte e cinco mil euros) por reclamações apresentadas 
durante o período do ano civil. 

 

CAPÍTULO II 

 

PATRIMÓNIO, RECEITAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTAS 

Artigo 8.º 

Património 

O património do fundo de garantia tem um limite mínimo de 500 000 € 
(quinhentos mil euros). 

Artigo 9.º 

Reintegração do património do fundo de garantia 

1. A administração do fundo pode, a todo o momento, de acordo com 
critérios de gestão prudente e como forma de manter a solvabilidade do 
fundo de garantia, exigir contribuições obrigatórias aos participantes, 
mediante prévia comunicação. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a administração do fundo, 
mediante prévia aprovação da CMVM , determinará o critério de fixação 
das contribuições aí mencionadas. 

Artigo 10.º 

Receitas 

Para além das expressamente previstas na lei, são ainda receitas do fundo 
de garantia: 

a) Os saldos das operações de recompra previstos nas regras 
operacionais gerais de funcionamento do sistema de liquidação de valores 
mobiliários vertidas em regulamentação da 

INTERBOLSA; 

b) Quaisquer outras receitas consignadas ao fundo de garantia, 
designadamente, por deliberação dos Conselhos de Administração da 
EURONEXT LISBON e da INTERBOLSA, mediante prévia comunicação à 
CMVM. 

 

Artigo 11.º 

Reembolso 

1. Observando critérios de gestão prudente e de manutenção da 
solvabilidade do fundo de garantia e, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte, a administração do fundo pode deliberar reembolsar as receitas 
resultantes de contribuições dos participantes ou das entidades gestoras 
do fundo. 

2. Do património do fundo de garantia existente à data da entrada em vigor 
do presente Regulamento, são reembolsáveis, sem juros, as receitas que 
se destinaram à formação inicial do património do fundo de garantia gerido 
pela anteriormente designada Associação da Bolsa de Valores de Lisboa, 
concretamente: 

a) O montante de 266 358, 08 €, correspondente a 20% da dotação de 
capital da referida Associação; 

b) O montante de 246 525, 87 €, correspondente às contribuições de cada 
associado membro devidas pelas operações de privatização efectuadas 
em sessões especiais realizadas na anteriormente designada Bolsa de 
Valores de Lisboa. 

Artigo 12.º 

Aplicação das disponibilidades do fundo de garantia As aplicações 
financeiras das disponibilidades do fundo de garantia serão realizadas em 
activos de reduzido risco, observando critérios de gestão prudente e de 
manutenção da solvabilidade do referido fundo. 

Artigo 13.º 

Custos de funcionamento 

1. A EURONEXT LISBON e a INTERBOLSA asseguram ao fundo de 
garantia, através dos seus serviços, todo o apoio técnico e administrativo 
de que ele necessite para o seu adequado funcionamento. 

2. O fundo de garantia suporta, através do seu património, todas as 
despesas e encargos exigidos pelo seu funcionamento. 

Artigo 14.º 

Contabilidade 

1. A contabilidade do fundo de garantia obedece a um plano de contas 
próprio, a aprovar pela administração do fundo, devendo ser organizada 
de modo a permitir identificar claramente a sua estrutura patrimonial e o 
seu funcionamento e a registar todas as operações realizadas. 

2. Os períodos de exercício do fundo de garantia correspondem ao ano 
civil. 

Artigo 15.º 

Relatório de gestão e contas 

A administração do fundo de garantia deve elaborar e enviar à CMVM, 
com respeito pelos prazos previstos para a prestação de contas anuais 
das entidades gestoras de mercado e de sistemas de liquidação, o 
relatório de gestão e as contas do fundo de garantia, acompanhadas do 
parecer do Conselho Fiscal da EURONEXT LISBON e da INTERBOLSA e 
da certificação emitida pelos respectivos revisores oficiais de contas. 

CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 16.º 

Administração 

1. A administração do fundo de garantia compete, em conjunto, ao 
Conselho de Administração da EURONEXT LISBON e ao Conselho de 
Administração da INTERBOLSA. 

2. O Conselho de Administração da EURONEXT LISBON pode delegar a 
gestão do fundo de garantia na Comissão Executiva. 

3. A administração do fundo de garantia deve, no exercício das suas 
funções de gestão, adoptar as acções e medidas que se mostrem 
adequadas ao bom funcionamento e à realização do objecto do fundo de 
garantia, designadamente: 

a) Obter dos participantes os documentos e toda a informação que 
considere adequados à prossecução dos seus objectivos; 

b) Aplicar, de forma adequada, os recursos disponíveis do fundo de 
garantia; 
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c) Executar as decisões de indemnização a suportar pelo fundo de 
garantia. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO E DECISÃO 

Artigo 17.º 

Comissão 

1. As decisões sobre pagamento de indemnizações pelo fundo de garantia 
são tomadas por uma Comissão constituída por três pessoas, sendo uma 
designada pela administração do fundo, outra pela CMVM e a terceira 
cooptada de entre pessoas indicadas pelas associações de defesa de 
investidores, registadas junto da CMVM. 

2. Os membros da Comissão exercem as suas funções pelo período e nas 
demais condições definidas aquando da sua designação. 

3. Sem prejuízo de deliberação em contrário tomada pela administração do 
fundo, as funções dos membros da Comissão não são remuneradas. 

Artigo 18.º 

Apresentação das reclamações 

1. No prazo de 30 dias, contado da data em que tome conhecimento de 
qualquer falta cometida pelo participante e compreendida no objecto do 
fundo de garantia, deve o interessado notificar o participante, mediante 
carta registada com aviso de recepção para, nos 10 dias subsequentes, a 
reparar. 

2. Se no termo desse prazo o participante não houver cumprido, pode o 
interessado, nos 15 dias úteis seguintes, apresentar à Comissão, por 
escrito e devidamente fundamentada, a sua reclamação instruída com os 
seguintes elementos: 

a) Todos os documentos de que disponha e que sustentem a reclamação, 
incluindo a cópia da carta a que se refere o n.º 1, bem como da resposta 
do participante, se existir; 

b) Formulação objectiva, clara e precisa do pedido subjacente à 
reclamação com menção expressa da avaliação dos danos alegadamente 
sofridos. 

3. É considerada improcedente, precludindo o recurso ao fundo de 
garantia, designadamente, a reclamação: 

a) Deduzida depois do prazo global resultante dos n.ºs 1 e 2, ou 60 dias 
após o termo do período de validade da ordem ou instrução subjacente à 
reclamação; 

b) Com deficiente formulação do pedido. 

Artigo 19.º 

Instrução 

1. Admitida a reclamação, o respectivo processo deve ser instruído pela 
Comissão ou por um ou mais instrutores por esta nomeados. 

2. A instrução não pode exceder o prazo máximo de três meses, contados 
da data da admissão da reclamação. 

3. A instrução compreende o conjunto de diligências que visam averiguar a 
existência de factos susceptíveis de fundamentar o pedido do reclamante, 
sendo realizada com respeito pelo princípio do contraditório. 

4. Sendo a instrução conduzida por instrutor nomeado, o relatório que o 
mesmo venha a elaborar deve conter uma proposta fundamentada de 
decisão sobre a reclamação. 

Artigo 20.º 

Decisão1. A Comissão tem o prazo de 15 dias úteis, após o fim da 
instrução, para deliberar sobre o processo. 

2. A deliberação da Comissão deve ser notificada ao reclamante e ao 
participante, imediatamente, por carta registada com aviso de recepção. 

3. As decisões da Comissão são irrecorríveis e vinculam apenas a 
EURONEXT LISBON e a INTERBOLSA. 

Artigo 21.º 

Execução da decisão 

1. Sendo a decisão favorável ao reclamante, a administração do fundo 
promove imediatamente a sua execução, procedendo à indemnização a 
que haja lugar. 

2. Sempre que a deliberação da Comissão determine que a indemnização 
se processa através de compras ou vendas de valores mobiliários, essa 
deliberação deve definir as condições em que a mesma deve ser 
concretizada. 

Artigo 22.º 

Dos direitos do fundo de garantia sobre o participante responsável 

1. O fundo de garantia que tenha pago qualquer indemnização fica sub-
rogado nos direitos do lesado sobre o participante responsável e tem 
direito ao reembolso das despesas do processo. 

2. A administração notifica o participante mediante carta registada com 
aviso de recepção, para que proceda ao pagamento junto do fundo de 
garantia do montante desembolsado para indemnização ao reclamante e, 
bem assim, de todas as despesas e encargos decorrentes do 
processamento da reclamação e da execução da decisão que sobre ela 
incidiu. 

3. Salvo o disposto no número seguinte, o participante dispõe de um prazo 
de 10 dias úteis contados da notificação referida no número anterior para 
reembolsar o fundo de garantia. 

4. A solicitação do participante, a administração do fundo pode acordar no 
pagamento diferido do montante notificado nos termos do n.º 2. 

5. A falta do reembolso tempestivo do montante referido no n.º 2 constitui 
violação grave dos deveres do participante, sendo passível de acção 
disciplinar. 

Artigo 23.º 

Sanções 

1. O participante que tenha sido notificado, nos termos do artigo anterior, 
para proceder ao pagamento da indemnização junto do fundo de garantia 
é automaticamente suspenso de todas as actividades em mercado 
regulamentado e/ou no sistema de liquidação, consoante o facto 
subjacente, caso: 

a) Não proceda ao pagamento das importâncias que tenha sido 
notificado para pagar nos termos do artigo  

b) anterior, acrescidas de juros de mora à taxa legal, nem haja 
obtido o acordo da  

c) administração do fundo para proceder à sua liquidação 
diferida Ou, tendo obtido o acordo da administração do fundo 
para proceder ao pagamento diferido, não efectue o mesmo 
nas datas estipuladas. 

2. A suspensão das actividades do participante em mercado 
regulamentado e/ou no sistema de liquidação será levantada após o 
pagamento integral de todas as importâncias em dívida. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24.º 

(Norma revogatória) 

O presente regulamento revoga o regulamento interno do fundo de 
garantia da Associação da Bolsa de Valores de Lisboa. 

Artigo 25.º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação no 
Boletim de Cotações. 

 


