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Proteção dos Investidores 

 
Os ativos dos Clientes do Caixa – Banco de Investimento, S.A. (CaixaBI ou Banco) beneficiam da proteção conferida 

pelo Fundo de Garantia dos Depósitos, pelo Sistema de Indemnizações aos Investidores e pela presente Política 

Salvaguarda dos Ativos dos Clientes. 

 

3.1 – Fundo de Garantia de Depósitos 

O Fundo de Garantia de Depósitos, criado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, é uma pessoa coletiva de 

direito público que garante o reembolso da totalidade do valor global dos saldos em dinheiro de cada depositante, desde 

que esse valor não ultrapasse o limite de €100.000,00, devendo esse reembolso ocorrer no prazo máximo de 7 dias para 

uma parcela de até €10.000,00 e o remanescente no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data em que os depósitos 

se tornarem indisponíveis. O termo daquele prazo não impede os depositantes de reclamarem do Fundo o montante que 

por este lhes seja devido, enquanto não se verificar a prescrição nos termos da lei. 

São garantidos independentemente da moeda em que se encontram denominados e de o depositante ser ou não 

residente em Portugal: a) os depósitos captados em Portugal ou noutros Estados membros da comunidade Europeia por 

instituições de crédito com sede em Portugal; b) os depósitos captados em Portugal por sucursais referidas na alínea b) 

do nº 1 do art. 156.º, do Decreto-lei n.º 298/92, de 31/12, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 246/95, de 

14/12; e c) os depósitos captados em Portugal por sucursais de instituições de crédito com sede noutros Estados 

membros da Comunidade Europeia que participem voluntariamente no Fundo, na parte que exceda a garantia no sistema 

do país de origem. No entanto, encontram-se excluídos do esquema de garantia os depósitos das instituições de crédito, 

sociedades financeiras, companhias de seguros, Fundos de Investimento, Fundos de Pensões e de organismos da 

Administração central ou local. Também não se encontram cobertos os depósitos dos membros dos órgãos de gestão, 

acionistas qualificados, auditores externos e empresas não financeiras sob controlo da instituição de crédito em questão 

ou juntamente com ela pertencentes ao mesmo grupo. 

O Fundo garante quaisquer depósitos, independentemente da sua modalidade, nomeadamente depósitos à ordem, com 

pré-aviso, a prazo, a prazo não mobilizáveis antecipadamente, em regime especial, poupança-habitação, de emigrantes, 

poupança-reformados, poupança-condomínio, outros depósitos de poupança, depósitos representados por certificados 

de depósito e depósitos obrigatórios. 

Somente os instrumentos legais publicados nas edições de papel do Diário da República e no Boletim de Normas do 

Banco de Portugal têm valor legal, pelo que as transcrições constantes da presente informação não os substituem, 

rejeitando-se qualquer responsabilidade por qualquer inexatidão que conste dos mesmos. 

Fundo de Garantia de Depósitos 

Avenida da República, 57, 8. 

1050-189 Lisboa 

Telefone: 21 792 57 35/Fax: 21 794 20 01/e-mail: www.fgd.pt 

E-mail: geral@fgd.pt  

 

3.2 - Sistema de Indemnização aos Investidores 
O Sistema de Indemnização aos Investidores (Sistema) é uma pessoa coletiva de direito público, criada pelo Decreto Lei 

n.º 222/99, de 22 de Junho, com o objetivo de proteger os pequenos investidores e que funciona junto da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários no seguinte endereço: 
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Sistema de Indemnização aos Investidores 

Rua Laura Alves, nº4 

Apartado 14258 

1064-003 Lisboa, Portugal 

Telefone: 213177000 Fax: 213537077/8 

E-mail: cmvm@cmvm.pt 

 

3.3 - Política de Salvaguarda dos Ativos dos Clientes 
1.1 Princípios gerais 
 

1 - Em todos os atos que pratica, assim como nos registos contabilísticos e de operações, o CaixaBI assegura uma 

clara distinção entre os bens pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao património de cada um dos 

clientes.  

 

2 - Uma eventual abertura de processo de falência, de recuperação de empresa ou de saneamento do CaixaBI não 

terá efeitos sobre os atos praticados pelo CaixaBI por conta dos seus clientes.  

 

3 - O CaixaBI não disporá, no seu interesse ou no interesse de terceiros, dos valores mobiliários pertencentes aos 

seus clientes ou exercerá os direitos a eles inerentes, salvo acordo escrito dos titulares.  

4 - Para efeitos dos números anteriores, o CaixaBI: 

o Conservará os registos e as contas que sejam necessários para lhe permitir, em qualquer momento e de modo 

imediato, distinguir os bens pertencentes ao património de um cliente dos pertencentes ao património de qualquer 

outro cliente, bem como dos bens pertencentes ao seu próprio património; 

o Manterá os registos e contas organizados de modo a garantir a sua exatidão e, em especial, a sua 

correspondência com os Instrumentos Financeiros e o dinheiro de clientes; 

o Realizará, com a frequência necessária e, no mínimo, com uma periodicidade mensal, reconciliações entre os 

registos das suas contas internas e os de quaisquer terceiros em nome dos quais detenha esses bens; 

o Sempre que, detetem divergências, estas serão regularizadas o mais rapidamente possível; 

o Se as divergências referidas no número anterior persistirem por prazo superior a um mês, o CaixaBI informa a 

CMVM da ocorrência; 

o Toma as medidas necessárias para garantir que quaisquer Instrumentos Financeiros dos clientes, depositados 

ou registados junto de um terceiro, sejam identificáveis separadamente dos Instrumentos Financeiros 

pertencentes ao CaixaBI, através de contas com um titular distinto na contabilidade do terceiro ou através de 

outras medidas equivalentes que garantam o mesmo nível de proteção; 

o Adota disposições organizativas para minimizar o risco de perda ou de diminuição de valor dos ativos dos clientes 

ou de direitos relativos a esses ativos, como consequência de utilização abusiva dos ativos, de fraude, de má 

gestão, de manutenção de registos inadequada ou de negligência; 

o O CaixaBI comunica à CMVM, imediatamente, quaisquer factos suscetíveis de afetar a segurança dos bens 

pertencentes ao património dos clientes ou de gerar risco para os demais intermediários financeiros ou para o 

mercado.  

1.2 Registo dos movimentos 

o O CaixaBI regista diária e sequencialmente, em suporte informático, na sua contabilidade, todos os 

movimentos a débito e a crédito de Instrumentos Financeiros e de dinheiro, relativos a cada cliente. 

o O registo de cada movimento de conta contém:  
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a) O nome do cliente; 

b) A data; 

c) A natureza do movimento, a débito ou a crédito; 

d) A descrição do movimento; 

e) O saldo remanescente, relativamente a dinheiro. 

o Sem prejuízo do controlo casuístico efetuado pelo CaixaBI, os sistemas informáticos de registo das operações 

de intermediação financeira devem ter conexão automática com o sistema da contabilidade. 

o O CaixaBI que ao registar ou depositar Instrumentos Financeiros de clientes, numa ou mais contas abertas 

junto de um terceiro adota os seguintes procedimentos: 

o Observa deveres de cuidado e emprega elevados padrões de diligência profissional na seleção, na nomeação 

e na avaliação periódica do terceiro, considerando a sua capacidade técnica e a sua reputação no mercado; e 

o Informa-se sobre os requisitos legais ou regulamentares e as práticas de mercado, relativos à detenção, ao 

registo e ao depósito de Instrumentos Financeiros por esses terceiros, suscetíveis de afetar negativamente os 

direitos dos clientes. 

o O CaixaBI não pode registar ou depositar Instrumentos Financeiros junto de uma entidade estabelecida num 

Estado que não regulamenta o registo e o depósito de Instrumentos Financeiros, salvo se: 

a) A natureza dos Instrumentos Financeiros ou dos serviços de investimento associados a esses Instrumentos 

Financeiros o exijam; ou 

b) Os Instrumentos Financeiros devam ser registados ou depositados em nome de um investidor qualificado que 

o tenha requerido por escrito. 

 

1.3.Utilização de Instrumentos Financeiros de clientes  
 

o Caso pretenda dispor de Instrumentos Financeiros registados ou depositados em nome de um cliente, o 

CaixaBI deve solicitar autorização prévia e por escrito daquele, comprovada, no caso de investidor não 

qualificado, pela sua assinatura ou por um mecanismo alternativo equivalente. 

o Se os Instrumentos Financeiros se encontrarem registados ou depositados numa conta global, o CaixaBI se 

pretender dispor dos mesmos deve: 

a) Solicitar autorização prévia e expressa de todos os clientes em cujo nome os Instrumentos Financeiros estejam 

registados ou depositados conjuntamente na conta global; ou 

b) Dispor de sistemas e controlos que assegurem que apenas são utilizados os Instrumentos Financeiros registados 

ou depositados em nome de clientes que tenham dado previamente a sua autorização expressa, nos termos do n.º 

1. 

 

o Os registos do CaixaBI devem incluir informação sobre o cliente que autorizou a utilização dos Instrumentos Financeiros, 

as condições dessa utilização e a quantidade de Instrumentos Financeiros utilizados que se encontrem registados ou 

depositados em nome cada cliente, de modo a permitir a atribuição de eventuais perdas. 

 
1.4. Depósito de dinheiro de clientes  
O dinheiro entregue pelos clientes ao CaixaBI, Instituição de crédito autorizada a receber depósitos, é depositado 

imediatamente na conta DO que para o efeito o cliente abrirá junto do CaixaBI, subscrevendo as respetivas condições 

gerais de abertura de conta.  

 

1.5. Movimentação de contas  
 

A movimentação das contas dos clientes rege-se pelas condições gerais e regulamentação do Banco de Portugal. 
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1.6 Acordos de garantia financeira com transferência de titularidade 

 
1. O CaixaBI não pode celebrar acordos de garantia financeira com transferência de titularidade com investidores não 

profissionais como forma de garantir obrigações desses clientes, incluindo obrigações futuras ou potenciais.  

2. O CaixaBI avalia a adequação da utilização de acordo de garantia financeira com transferência de titularidade no 

contexto da relação entre a obrigação do cliente para com o Banco e os bens do cliente objeto do acordo de garantia, 

devendo ponderar nomeadamente os seguintes fatores: 

a) Se existe apenas uma ligação muito remota entre a obrigação do cliente e a utilização de acordos de garantia financeira 

com transferência de titularidade, nomeadamente se a probabilidade de responsabilidade dos clientes perante o Banco 

for muito baixa ou negligenciável; 

b) Se o montante dos fundos do cliente ou instrumentos financeiros sujeitos a acordos de garantia financeira com 

transferência de titularidade é significativamente superior à obrigação do cliente ou é ilimitado caso o cliente tenha uma 

obrigação para com o intermediário financeiro; e 

c) Se todos os instrumentos financeiros ou fundos dos clientes são sujeitos a acordos de garantia financeira com 

transferência de titularidade, sem ter em conta quais as obrigações de cada cliente para com o intermediário financeiro. 

3. O CaixaBI documenta a avaliação referida no número anterior, a qual deve ser efetuada antes da celebração do acordo 

e pelo menos anualmente. 

4. Se o CaixaBI utilizar acordos de garantia financeira com transferência de titularidade informa e alerta previamente, por 

escrito, os clientes para os riscos envolvidos e os efeitos do acordo sobre os instrumentos financeiros e os fundos do 

cliente. 

 

1.7. Constituição de garantias ou direitos de compensação 

 
1. Sempre que o CaixaBI constituir garantias ou direitos de compensação sobre bens de clientes ou se tiver sido 

informado da sua constituição, essas garantias e direitos são imediatamente registados nos contratos com o cliente e na 

contabilidade e registos do Banco de modo a estabelecer de forma clara a propriedade dos bens de clientes, 

designadamente em caso de insolvência. 

2. Não é permitida a constituição de garantias ou direitos de compensação sobre bens de clientes que permitam a um 

terceiro ceder esses bens para efeitos de recuperação de dívidas que não digam respeito a obrigações do cliente e a 

serviços a este prestados, exceto quando tal for obrigatório à luz da lei de aplicável de um país terceiro nos termos do 

ponto seguinte.  

3. Quando o Banco for obrigado, pela legislação aplicável de um país terceiro em que os bens do cliente estejam 

depositados ou registados, a constituir garantias ou direitos de compensação sobre bens de clientes, comunica esse 

facto ao cliente e indica os riscos inerentes a esses acordos, antes da sua constituição. 

 

1.8. Depósito dos instrumentos financeiros de clientes 
 
1. O CaixaBI deve informar o cliente efetivo ou potencial sempre que os instrumentos financeiros ou os fundos desse 

cliente possam ser detidos por um terceiro, em nome da CaixaBI, bem como da responsabilidade do CaixaBI em 

conformidade com a legislação nacional aplicável por atos ou omissões do terceiro, e sobre as consequências para o 

cliente da insolvência do terceiro.  

2. Sempre que os instrumentos financeiros do cliente efetivo ou potencial possam ser detidos por um terceiro numa conta 

global, o CaixaBI informa o cliente desse facto e apresenta-lhe um aviso proeminente sobre os riscos daí resultantes.  

3. O CaixaBI informa o cliente efetivo ou potencial sempre que as contas que contenham instrumentos financeiros ou 

fundos pertencentes a esse cliente efetivo ou potencial estejam ou venham a estar sujeitas à legislação de uma jurisdição 

que não a do Estado-Membro, indicando o facto de os direitos do cliente efetivo ou potencial relativos a esses 

instrumentos financeiros ou fundos poderem diferir em consequência.  

4. O CaixaBI informa o cliente sobre a existência e as condições de quaisquer garantias ou créditos privilegiados que a 

empresa tenha ou possa vir a ter relativamente aos instrumentos financeiros ou fundos do cliente ou a qualquer direito 

de compensação que detenha face a esses instrumentos financeiros ou fundos. Se for caso disso, informa também o 
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cliente de que um depositário pode ter garantias, créditos privilegiados ou um direito de compensação em relação a 

esses instrumentos ou fundos.  

5. O CaixaBI, antes de concluir operações de financiamento através de valores mobiliários relativamente a instrumentos 

financeiros detidos por si em nome de um cliente, ou antes de utilizar tais instrumentos financeiros por conta própria ou 

por conta de um outro cliente, deve, com a devida antecedência em relação à utilização desses instrumentos, fornecer 

ao cliente, em suporte duradouro, informações claras, completas e exatas sobre as obrigações e as responsabilidades 

do CaixaBI no que diz respeito à utilização dos instrumentos financeiros, incluindo as condições da sua restituição, bem 

como os riscos envolvidos. 

 


