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1. Âmbito e Objetivos 

 

O presente documento estabelece a Política de Envolvimento (doravante a “Política”) do 

Banco Português de Gestão S.A. (doravante o “BPG” ou “Banco”), tendo em conta o 

disposto nos artigos 26.º-I e 26.º-K do Código dos Valores Mobiliários, conforme alterado 

(doravante o “CVM”). Os preceitos supramencionados prevêem o dever de o BPG, na 

medida em que invista em ações negociadas no mercado regulamentado em nome de 

investidores, no âmbito da prestação de serviços de gestão de carteiras, elaborar e 

divulgar ao público uma política de envolvimento que descreva o modo como integra o 

envolvimento dos acionistas na respetiva estratégia de investimento. 

 

Na elaboração da presente Política, o BPG teve também em consideração o seguinte 

quadro regulatório: 

 

 Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

novembro de 2019 relativo à divulgação de informações relacionadas com a 

sustentabilidade no setor dos serviços financeiros; 

 

 Regulamento de Execução (UE) 2018/1212 da Comissão de 3 de setembro de 2018 

que estabelece para a aplicação das disposições da Diretiva 2007/36/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à identificação dos 

acionistas, à transmissão de informação e à facilidade do exercício dos direitos 

dos acionistas. 

 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 26.º-I e 26.º-K do CVM, ao BPG é conferida a 

possibilidade de não cumprir com um ou mais requisitos previstos nas normas indicadas, 

na medida em que tal seja benéfico para os interesses dos acionistas e desde que exista 

e seja fornecida uma explicação clara e fundamentada para tal, de acordo com o previsto 

no artigo 26.º-I, n.º 4 do CVM.   
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2. Estratégia de Investimento e Acompanhamento das Sociedades Participadas 

 

O BPG, no âmbito da prestação do serviço de gestão de carteiras, investe em ações de 

sociedades admitidas à negociação em mercado regulamentado, através de 

investimento direto ou através de investimento indireto (organismos de investimento 

coletivo mobiliários e ETF´s), em conformidade com o disposto na sua Política de 

Alocação e Seleção de Ativos. 

 

Por forma a assegurar um acompanhamento diligente e integral das sociedades 

participadas, o BPG recolhe e analisa sistemática e permanentemente a informação 

relativa às questões relevantes respeitantes às sociedades participadas, incluindo a 

respetiva estratégia, o desempenho financeiro e não financeiro, o risco, a estrutura do 

capital, o impacto social e ambiental das respetivas atividades e o governo das 

sociedades participadas (critérios ASG ou ESG na designação anglo-saxónica). 

  

Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o BPG não consegue, contudo, assegurar 

o acompanhamento das sociedades participadas nos casos de investimento indireto.  

 

Sempre que seja possível, o acompanhamento das sociedades participadas é realizado 

pelos elementos do Departamento de Gestão de Ativos (doravante o “DGA”), que 

acompanham a evolução dos ativos ao nível da qualidade da gestão, dos custos 

associados, dos desvios ou alterações da política de investimento, da exposição de riscos 

financeiros (i.e. risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez) e não financeiros 

(i.e. riscos legais e compliance, risco operacional, risco de solvência e risco de modelo).  

 

Os elementos do DGA procuram ainda obter toda a informação relevante, financeira e 

não financeira, para o processo de investimento junto das entidades gestoras dos 

organismos de investimento coletivo mobiliários e dos ETF’s (doravante os “OIC´s”).  

 

O BPG toma ainda em consideração toda a informação pública respeitante às sociedades 

participadas (i.e., relatórios e demonstrações de resultados, notícias, bases de dados, etc). 
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3. Diálogo com as Sociedades Participadas 

 

O investimento através de OIC´s, em média, é superior a 85% das sociedades participadas.  

 

Atento o acima exposto, e não obstante o disposto no artigo 26.º-I, n.º 1, alínea b) do CVM, 

o BPG, de acordo com a possibilidade conferida no artigo 26.º-I, n.º 4 do CVM, não dialoga 

diretamente com as sociedades participadas, preferindo alocar os seus recursos na 

obtenção de informação junto das entidades gestoras dos OIC’s e na identificação e na 

implementação de estratégias de investimento que vão ao encontro das necessidades 

dos seus clientes de gestão de carteiras. 

 

4. Exercício dos Direitos de Voto e Outros Direitos Associados às Ações  

 

O total das posições detidas pelos clientes do serviço de gestão de carteiras é inferior a 

1% do capital e/ou dos direitos de voto das sociedades participadas.  

 

No que respeita, concretamente, a ações, o BPG adota uma política de voto passiva, por 

considerar que as estratégias de investimento atualmente seguidas não seriam 

beneficiadas caso fosse adotada uma política de voto ativa. 

 

Neste sentido, o BPG não exerce o direito de voto em assembleia ou outros direitos 

associados às ações em nome dos seus clientes do serviço de gestão de carteiras e, 

consequentemente, o Banco não divulga anualmente ao público o seu sentido de voto.  

 

Os clientes do serviço de gestão de carteiras podem exercer os seus direitos de voto ou 

outros direitos associados às ações, de acordo com os procedimentos definidos pela 

sociedade participada ou representante(s).  

 

Nos termos do contrato de gestão de carteiras, do contrato de registo e depósito e do 

contrato de consultoria para investimento, nas situações supramencionadas, o BPG 

informa os clientes imediatamente de toda a informação obrigatória para o exercício dos 

direitos inerentes às ações, que lhe tenha sido transmitida pela respetiva sociedade 
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emitente. O Banco toma, neste caso, as medidas necessárias para que o Cliente acionista 

ou um seu representante possam, sendo essa a sua vontade, exercer os direitos inerentes 

às ações, nos termos previstos na respetiva Política de Envolvimento. 

 

O BPG divulga ainda aos clientes e ao público os encargos aplicáveis pelos serviços 

prestados no contexto da identificação e da divulgação de informação relativa aos 

acionistas de sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado. 

 

5. Cooperação com outros Acionistas 

 

Considerando o disposto no artigo 26.º-I, n.º 1, alínea d) do CVM, o BPG, envida os 

melhores esforços no sentido de, na medida do possível, colaborar ou cooperar com 

outros acionistas, no âmbito do investimento direto, para através do envolvimento, 

condicionar positivamente (boas práticas de gestão, respeito pelos critérios ESG, etc) a 

gestão das sociedades participadas.  

 

 

6. Comunicação com as Partes Interessadas das Sociedades Participadas 

 

Não obstante o disposto no artigo 26.º-I, n.º 1, alínea e) do CVM, o BPG, de acordo com a 

possibilidade conferida no artigo 26.º-I, n.º 4 do CVM, não comunica com as partes 

interessadas das sociedades participadas, uma vez que também não dialoga com as 

próprias sociedades participadas, preferindo alocar os seus recursos na obtenção de 

informação junto das entidades gestoras dos OIC’s e na identificação e na 

implementação de estratégias de investimento que vão ao encontro das necessidades 

dos seus clientes de gestão de carteiras. 
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7. Gestão de Conflitos de Interesses Reais ou Potenciais no que Respeita ao 

Envolvimento 

 

É aplicável, no âmbito de atividades de envolvimento em sociedades emitentes de ações 

admitidas à negociação em mercado regulamentado, no contexto da prestação de 

serviços de gestão de carteiras, o disposto na Política de Prevenção, Comunicação e 

Sanação de Conflitos de Interesses do BPG, a qual estabelece, para esta matéria em 

concreto, procedimentos que permitem identificar, gerir e mitigar situações que 

consubstanciem conflitos de interesses atuais ou potenciais no que respeita ao 

envolvimento, salvaguardando sempre os interesses dos clientes e garantindo o 

cumprimento das obrigações legais. 

 

8. Transparência no Âmbito da Gestão de Carteiras 

 

O BPG, no âmbito da prestação de serviços de gestão de carteiras por conta de outrem, 

e na medida em que invista em ações negociadas no mercado regulamentado em nome 

de investidores, informa anualmente os investidores institucionais com os quais tenha 

celebrado contratos de gestão de carteiras por conta de outrem, sobre a forma como a 

estratégia de investimento adotada e a respetiva execução respeitam o disposto no 

contrato e contribuem para o desempenho de médio a longo prazo dos ativos do 

investidor institucional ou do fundo. 

 

São considerados investidores institucionais, para efeitos do disposto na presente 

Política, e conforme dispõe o artigo 26.º-H, alínea a) do CVM, as empresas de seguros, as 

empresas de resseguros e os fundos de pensões sujeitos a lei pessoal portuguesa.  

 

As informações a transmitir aos clientes que sejam investidores institucionais, nos termos 

referidos no parágrafo anterior, incluem um relatório sobre: 

 

a) Os riscos essenciais relevantes, de médio a longo prazo, associados aos 

investimentos; 

b) A composição, a rotação e os custos de rotação da carteira; 
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c) A utilização de consultores em matéria de votação para as atividades de 

envolvimento e para a sua política de empréstimo de valores mobiliários; 

d) A maneira como essa política é executada a fim de desempenhar as suas 

atividades de envolvimento, se aplicável, em particular por ocasião da assembleia 

geral das sociedades participadas; 

e) Se o BPG toma as decisões de investimento com base na avaliação do 

desempenho de médio a longo prazo da sociedade participada, incluindo o 

desempenho não financeiro e, em caso afirmativo, a forma como o faz; 

f) Se existiram conflitos de interesses em relação às atividades de envolvimento e, 

em caso afirmativo, quais e que tratamento lhes foi dado pelo BPG. 

 

As informações referidas acima são divulgadas juntamente com as comunicações 

periódicas referidas no artigo 323.º, n.º 1 do CVM1. 

 

Caso as informações acima referidas já estejam disponíveis ao público, o BPG não é 

obrigado a fornecer diretamente as informações ao investidor institucional. 

 

9. Divulgação de Informação ao Público 

 

O BPG divulga, anualmente, no seu sítio na Internet, a forma como foi aplicada a presente 

Política. 

 

Tendo em conta que o BPG, como referido no ponto 4 da presente Política, não exerce o 

direito de voto associado às ações dos clientes, o BPG não divulga informações sobre o 

sentido de voto ou sobre as votações mais importantes, nem recorre a consultores em 

matéria de votação, incluindo na divulgação de informação uma explicação clara e 

fundamentada sobre estes temas.  

 

                                                           
1 O artigo 323.º, n.º 1 do CMV dispõe o seguinte: 
“O intermediário financeiro remete a cada cliente, por escrito, nos termos definidos no n.º 5 do artigo 312.º, 
relatórios adequados sobre o serviço prestado, incluindo comunicações periódicas aos clientes, tendo em 
conta o tipo e a complexidade dos instrumentos financeiros em causa e a natureza dos serviços prestados e 
inclui, sempre que aplicável, os custos das transações e serviços executados em nome do cliente.”. 
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10. Aprovação, Divulgação e Avaliação da Política de Envolvimento 

 

A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração do BPG.  

 

Esta Política é divulgada a todos os colaboradores e está disponível na intranet do BPG, 

sendo divulgada ao público através do sítio da Internet do BPG.  

 

Cabe ao Responsável pela Função de Compliance e ao Conselho de Administração a 

avaliação da boa e efetiva aplicação da Política. 

 

O Conselho de Administração é responsável pela alteração, adaptação e atualização da 

presente Política em conformidade com eventuais alterações de processos internos do 

BPG ou com eventuais alterações legais e/ou regulamentares.   

 

As alterações tipográficas ou linguísticas simples da presente Política serão aprovadas 

pela Comissão Executiva para garantir a adoção de medidas corretivas com a agilidade 

necessária. 

 

A presente Política será válida por prazo indeterminado, sem prejuízo das modificações, 

adaptações e atualizações que venham a ser necessárias nos termos dos parágrafos 

anteriores. 


