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1. Âmbito 

O presente documento tem como objetivo identificar as principais plataformas de execução e 

avaliar a qualidade de execução obtida pelo Banco Português de Gestão (doravante Banco) 

junto das estruturas de negociação e intermediários financeiros, selecionados para execução 

ou transmissão de ordens dos seus clientes, para cada categoria de instrumento financeiro, 

durante o ano de 2020. 

 

Este documento foi elaborado de acordo com a Diretiva 2014/65/EU do Parlamento Europeu 

de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros (doravante DMIF II) 

e com o Regulamento Delegado 2017/576 da Comissão Europeia, de 8 de junho de 2016 

(doravante Regulamento Delegado).  

 

 

2. Serviços de intermediação financeira prestados pelo Banco 

O Banco está autorizado a prestar os seguintes serviços de intermediação financeira: i) 

execução de ordens por conta de outrem, ii) receção e transmissão de ordens por conta de 

outrem, e iii) gestão de carteiras por conta de outrem. 

 

 

3. Clientes abrangidos 

Este documento destina-se a clientes categorizados pelo Banco como profissionais e não 

profissionais, tendo em conta o disposto no Código dos Valores Mobiliários, nomeadamente 

nos seus artigos 30.º e 317.º a 317.º - D, bem como nos artigos 45.º e 71.º do Regulamento 

Delegado (UE) 2017/565. 

 

 

4. Fatores de execução e transmissão de ordens 

O Banco, em conformidade com a sua Política de Melhor Transmissão e Execução de Ordens, 

procura assegurar o melhor resultado possível para os seus clientes, tendo em atenção o preço, 

os custos, a rapidez, a probabilidade de execução e de liquidação, o volume, a natureza da 

ordem (ou qualquer outro fator relevante)1. 

 

Está igualmente previsto na Política de Melhor Transmissão e Execução de Ordens que a 

importância relativa dos fatores de execução supramencionados tem em consideração as 

seguintes caraterísticas: 

 

a. do cliente, incluindo a sua categorização como cliente profissional ou não profissional;  

b. da ordem do cliente;  

c. dos instrumentos financeiros objeto da ordem;  

d. dos espaços ou das estruturas de negociação para onde a ordem é dirigida. 

                                                           
1 Salvo instrução expressa em contrário do cliente. 
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Na execução de uma ordem por conta de um cliente não profissional, presume-se que as 

melhores condições são representadas pela contrapartida pecuniária global, determinada pelo 

preço do instrumento financeiro e pelos custos relacionados com a sua execução, incluindo 

todas as despesas em que o cliente incorre que estejam diretamente relacionadas com a 

execução da ordem, tais como as comissões da estrutura de negociação, as comissões de 

liquidação ou de compensação e quaisquer outras comissões pagas a terceiros envolvidos na 

execução da ordem.  

 

Quanto à execução de ordens por conta de clientes profissionais, o Banco atribui importância 

primária à contrapartida pecuniária global, embora outros fatores como a rapidez, a 

probabilidade de execução e de liquidação, o volume e a natureza da ordem (ou qualquer 

outro fator relevante), possam ser ponderados como principais, atentas as particularidades do 

caso. Desta forma, uma operação que não tinha sido executada ao melhor preço, não evidencia 

um desrespeito pela Política de Melhor Transmissão e Execução de Ordens do Banco. 

 

 

5. Relacionamento com plataformas de execução e intermediários financeiros 

O Banco não tem relações estreitas, nem participações comuns com qualquer das plataformas 

de execução, nem com os intermediários financeiros, nas quais executa ou transmite as ordens 

dos seus clientes. O Banco não possui nenhum acordo específico com plataformas de execução 

e intermediários financeiros, ao nível de pagamentos (efetuados ou recebidos), descontos, 

abatimentos ou outros benefícios não monetários. Não se identificam conflitos de interesse, 

suscetíveis de prejudicar o interesse dos clientes na execução de ordens.  

 

 

6. Instrumentos financeiros 

A categoria dos instrumentos financeiros mencionados neste documento está identificada no 

Anexo I do Regulamento Delegado. Durante o ano 2020, as operações de execução, receção e 

transmissão de ordens de clientes incidiram sobre os seguintes instrumentos financeiros: 

 

a. Instrumentos de capital - ações e certificados de depósito; 

b. Produtos de índices cotados (ETP) fundos de índices cotados (ETF), notas de índices 

cotados (ETN) e mercadorias de índices cotados (ETC)]. 

 

 

7. Principais plataformas de execução em 2020 

Durante o ano de 2020 não houve lugar a operações de execução de ordens por conta de 

clientes, categorizados como profissionais e não profissionais. 
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8. Principais plataformas de receção e transmissão de ordens em 2020 

Em 2020, as operações de receção e transmissão de ordens por conta de clientes incidiram 

sobre os seguintes instrumentos financeiros: i) ações e ii) produtos de índices cotados. O Banco 

não é membro de qualquer mercado regulamentado no que se refere a estes instrumentos 

financeiros. O acesso aos mercados regulamentados foi assegurado através de intermediários 

financeiros, aos quais, o Banco transmitiu as ordens dos seus clientes. O contacto com os 

diferentes intermediários financeiros e respetiva transmissão de ordens foi assegurado através 

da plataforma Bloomberg e da plataforma on-line do Banco de Investimento Global. Durante 

2020, as operações de receção e transmissão de ordens abrangeram clientes profissionais e 

clientes não profissionais. 

 

 

Clientes Profissionais 

 
Categoria de instrumento Instrumentos de Capital: Ações e Certificados de Depósito - Variação das cotações, bandas de 

liquidez 3 e 4 

Indicar se < 1 ordem executada em média 

por dia útil do ano anterior 

Sim 

Cinco principais plataformas de execução 

em termos de volume de negociação (por 

ordem decrescente) 

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria 

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria 

Percentagem de 

ordens passivas 

Percentagem 

de ordens 

agressivas 

Percentagem de 

ordens dirigidas 

Kyte Broking Limited 

LEI: 1ZU7M6R6N6PXYJ6V0C83 
100% 100% N/A  N/A  N/A 

 

 

 
Categoria de instrumento Produtos de Índices Cotados (ETP): ETFs/ETNs/ETCs 

Indicar se < 1 ordem executada em 

média por dia útil do ano anterior 

Sim 

Cinco principais plataformas de execução 

em termos de volume de negociação 

(por ordem decrescente) 

Proporção do volume 

negociado expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria 

Proporção das 

ordens executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa categoria 

Percentagem de 

ordens passivas 

Percentagem de 

ordens agressivas 

Percentagem de 

ordens dirigidas 

Kyte Broking Limited 100% 100% N/A   N/A N/A 

LEI: 1ZU7M6R6N6PXYJ6V0C83 
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Clientes Não Profissionais 

 
Categoria de instrumento Produtos de Índices Cotados (ETP): ETFs/ETNs/ETCs 

Indicar se < 1 ordem executada em 

média por dia útil do ano anterior 

Sim 

Cinco principais plataformas de execução 

em termos de volume de negociação 

(por ordem decrescente) 

Proporção do volume 

negociado expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria 

Proporção das 

ordens executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa categoria 

Percentagem de 

ordens passivas 

Percentagem de 

ordens agressivas 

Percentagem de 

ordens dirigidas 

Kyte Broking Limited 88,23% 88,89%  N/A N/A  N/A 

LEI: 1ZU7M6R6N6PXYJ6V0C83 

Banco De Investimento Global, SA 11,77% 11,11% N/A   N/A N/A 

LEI: 213800KYUPNOQPAQL758 

 

 

 

 

 

 

 


