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I. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DE SALVAGUARDA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE CLIENTES E 

DE SELEÇÃO E DE AVALIAÇÃO DE CUSTODIANTES 

 

1.1 Âmbito e Objetivos 

 

O presente documento estabelece a Política e os Procedimentos de Salvaguarda de Instrumentos 

Financeiros de Clientes e de Seleção e de Avaliação de Custodiantes do Banco Português de Gestão S.A. 

(doravante o “BPG”) (doravante a “Política”), cumprindo o disposto no Código dos Valores Mobiliários, 

nomeadamente nos seus artigos 306.º a 306.º-G, bem como no artigo 49.º do Regulamento Delegado 

(UE) 2017/5651, nos termos dos quais o BPG deve, entre outros, assegurar uma clara distinção entre os 

bens pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao património de cada um dos clientes, bem 

como adotar todas as medidas adequadas para salvaguardar os direitos dos clientes sobre os seus bens.  

 

1.2 Princípios Gerais de Proteção de Bens de Clientes 

 

No exercício da sua atividade, tendo por objetivo salvaguardar os direitos dos clientes, o BPG assegura 

uma clara distinção entre os bens pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao património 

de cada um dos seus clientes e adota todas as medidas adequadas para salvaguardar os direitos dos 

clientes sobre esses bens. 

 

Neste âmbito, o BPG adota, nomeadamente, as seguintes medidas: 

 

a) Conserva todos os registos e contas que lhe permitam, a qualquer momento e de modo imediato, 

identificar e distinguir os bens detidos em nome de um cliente dos bens de qualquer outro cliente, 

bem como dos seus próprios bens; 

 

b) Mantém todos os registos organizados de modo a assegurar a sua exatidão e, em especial, a sua 

correspondência com os instrumentos financeiros e o dinheiro de clientes, bem como em formato 

que permita a sua utilização para efeitos de auditoria;  

                                                 
1 Regulamento Delegado (UE) 2017/565 da Comissão, de 25 de abril de 2016, que completa a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no que diz respeito aos requisitos em matéria de organização e às condições de exercício da atividade 
das empresas de investimento e aos conceitos definidos para efeitos da referida diretiva. 
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c) Realiza, com a frequência necessária e, no mínimo, com uma periodicidade mensal, reconciliações 

entre os registos das suas contas internas de clientes e os registos de terceiros, no âmbito do 

depósito ou registo de bens desses clientes, nos termos previstos no ponto 1.3. da Política; 

 
d) Toma as medidas necessárias para assegurar que quaisquer instrumentos financeiros dos clientes 

depositados ou registados junto de um terceiro, sejam identificáveis separadamente dos seus 

instrumentos financeiros e dos instrumentos financeiros pertencentes a esse terceiro, 

nomeadamente através do controlo das contas de depósito de títulos segregadas, já constituídas 

ou que venham a ser constituídas.  

 
e) Está dotado de mecanismos organizativos adequados para minimizar o risco de perda ou de 

diminuição de valor dos bens dos clientes ou de direitos relativos a esses bens, como 

consequência de utilização abusiva dos bens, fraude, má gestão, manutenção de registos 

inadequada ou negligência; 

 
f) Está dotado de meios de deteção e imediata comunicação à CMVM, de quaisquer factos ou 

eventos suscetíveis de afetar a segurança dos bens dos clientes e de criar ou potenciar risco para 

os demais intermediários financeiros ou para o mercado; 

 
g) Disponibiliza de imediato todos os documentos e informações relativos a bens de clientes a 

pedido da CMVM, de administradores de insolvência, do Banco de Portugal ou de outras 

autoridades de resolução, incluindo, designadamente: 

i. Os registos e as contas internos que identifiquem facilmente os saldos do dinheiro e dos 

instrumentos financeiros detidos em nome de cada cliente; 

ii. Informação sobre o local onde os bens dos clientes são detidos pelo BPG, em 

conformidade com o disposto no artigo 306.º-A do Código dos Valores Mobiliários e na 

presente Política, bem como informações pormenorizadas sobre as contas abertas junto 

de terceiros e sobre os acordos relevantes com essas entidades; 

iii. Informação sobre os terceiros que realizem funções conexas objeto de subcontratação e 

sobre eventuais funções subcontratadas; 
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iv. Informação sobre as pessoas relevantes2 do BPG que participem em processos conexos, 

incluindo o responsável pelo controlo do cumprimento em matéria de salvaguarda de 

bens de clientes; 

v. Informação sobre os acordos relevantes para determinar a propriedade e a titularidade 

do cliente em relação aos bens;  

 

h) Não dispõe, no seu interesse ou no interesse de terceiro, dos instrumentos financeiros dos 

clientes, nem exerce os direitos que lhes são inerentes, salvo acordo dos seus titulares; 

 

i) Designa um colaborador responsável especificamente pelo controlo do cumprimento em matéria 

de salvaguarda de bens de clientes, o qual possui competências, poder e autoridade suficientes 

para desempenhar as suas funções de forma eficaz e sem entraves. O colaborador designado 

acumula as funções com as funções de técnico do Departamento de Operações.  

 

A eventual abertura de processo de insolvência, de recuperação de empresa ou de saneamento do BPG 

não tem efeitos sobre os atos praticados pelo BPG por conta dos seus clientes. 

 

O BPG cumpre ainda todos os seus deveres de organização, mantendo a sua organização empresarial 

equipada com os meios humanos, materiais e técnicos necessários para prestar os seus serviços em 

condições adequadas de qualidade, profissionalismo, regularidade, continuidade e de eficiência e por 

forma a evitar procedimentos errados, bem como em matéria de contabilidade e de registo e de 

conservação de documentos, nos termos do disposto na Política e nos Procedimentos de Registo e de 

Conservação de Documentos do BPG.  

 

1.3 Reconciliação de Contas 

 

                                                 
2 Definição de pessoa relevante: um administrador, parceiro ou equivalente, um gestor ou um agente vinculado do BPG; um 
administrador, parceiro ou equivalente ou um gestor de qualquer agente vinculado do BPG; um empregado do BPG ou de um 
agente vinculado, bem como qualquer outra pessoa singular cujos serviços sejam prestados e estejam sob o controlo do BPG ou 
de um agente vinculado, envolvido na prestação de serviços e no exercício de atividades de investimento; uma pessoa singular 
diretamente envolvida na prestação de serviços ao BPG ou a um seu agente vinculado, ao abrigo de um acordo de subcontratação, 
concluído com vista à prestação de serviços e ao exercício de atividades de investimento por parte do BPG (artigo 2.º, n.º1, do 
Regulamento Delegado (UE) 2017/565). 
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A diferenciação entre os ativos próprios e dos clientes é assegurada no BPG por uma estrutura de 

contas/centrais de custódia no seu sistema informático. 

 

Para suporte às operações realizadas pelos seus clientes nos diferentes mercados, o BPG mantém esta 

estrutura de ativos por conta própria e por conta de clientes nas contas abertas no Depositário Central 

(Interbolsa) e nos diferentes custodiantes utilizados. Assim: 

 

a) No mercado nacional, de acordo com a normativa vigente, o BPG mantém a seguinte estrutura 

de contas: conta própria e contas de terceiros na Interbolsa (Depositário Central), na sua 

qualidade de entidade participante no Sistema de Liquidação e no custodiante Montepio Geral. 

 

b) Nos mercados internacionais, o BPG utiliza custodiantes (Banco Santander Totta e Banco de 

Investimento Global) para suporte à liquidação e custódia de valores mobiliários nos diferentes 

mercados. 

 

O BPG realiza reconciliações mensais entre a informação dos seus registos e a informação obtida dos 

diferentes custodiantes utilizados e do depositário central (Interbolsa).  

 

1.3.1 Mercado Nacional  

 

O Departamento de Operações extrai através da Aplicação STD da Interbolsa um mapa (POS-EOD), com 

referência ao final de cada mês, com os valores mobiliários mantidos em cada conta aberta junto desta 

entidade, e disponibiliza-o ao Departamento de Planeamento, Contabilidade e Controlo para que este 

possa realizar mensalmente a reconciliação destas posições de valores mobiliários com os respetivos 

registos internos. 

 

Quinzenalmente, o Departamento de Operações tem a obrigatoriedade de submeter à Interbolsa a 

Reconciliação de Saldos (processo designado por TCN), para comprovar que os saldos mantidos nas contas 

abertas no sistema centralizado coincidem com o somatório dos valores inscritos nas contas de registo 

abertas no seu sistema interno, devendo justificar todas as diferenças. 

 



 
 

Informação Pública 

 

 

Banco Português de Gestão, S.A. 
7 

 

A Interbolsa efetua ainda pedidos de identificação de titulares, sem data específica, notificando os 

participantes. Atualmente através de email e a partir de Setembro de 2020 através de uma mensagem 

NOTIDTIT - Notificação do Pedido de Identificação de Titulares diretamente na Aplicação STD.  

No final do dia de referência (record date) destes pedidos, os participantes com posição no valor 

mobiliário alvo do pedido de identificação, irão receber o ficheiro PNA - Pedido de Desdobramento 

Identificador de Titulares - via STD, e depois terão de enviar o ficheiro DPN - Desdobramento do Pedido 

de Identificação de Titulares - com o desdobramento das posições de conta. 

 

O Ficheiro FIA também terá de ser enviado através da aplicação STD - Identificação de Titulares - com 

informações que caracterizam os titulares (nome, morada, código do país, situação jurídica, número de 

contribuinte, tipo de identificador, número de titulares da conta, percentagem de cada titular), sempre 

que se verificar alguma inclusão, exclusão ou alguma alteração a estas características. 

 

O Departamento de Operações obtém um extrato através da NET24 Acesso Empresas do Montepio, em 

formato PDF, com referência ao final de cada mês, com os valores mobiliários mantidos junto desta 

entidade e disponibiliza-o ao Departamento de Planeamento, Contabilidade e Controlo, departamento 

este que realizará a reconciliação destas posições de valores mobiliários com os respetivos registos 

internos. 

 

1.3.2  Mercados Internacionais 

 

O Departamento de Operações recebe diariamente no email backoffice@bpg.pt extratos do Banco de 

Investimento Global, S.A., em formato PDF, com o detalhe dos valores mobiliários aí depositados 

encontrando-se devidamente segregados por carteira própria e tipo de cliente (de gestão discricionária e 

outros). O Departamento de Operações disponibiliza os extratos recebidos, com referência ao último dia 

de cada mês, ao Departamento de Planeamento, Contabilidade e Controlo que efetua uma reconciliação 

entre estes mapas e os registos internos obtidos através do sistema. 

 

O Departamento de Operações recebe diariamente no email backoffice@bpg.pt extratos do Banco 

Santander Totta, em ficheiros txt e que incorpora no sistema do BPG, obtendo automaticamente listagens 

com os valores mobiliários aí depositados devidamente segregados por carteira própria e por tipo de 
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clientes (de gestão discricionária e outros). Estes mapas evidenciam eventuais discrepâncias entre os 

registos internos e os constantes dos ficheiros, discrepâncias estas que serão analisadas e devidamente 

corrigidas. 

 

O Departamento de Operações disponibiliza as listagens obtidas através da incorporação dos ficheiros txt, 

com referência ao último dia de cada mês, ao Departamento de Planeamento, Contabilidade e Controlo 

que efetua uma reconciliação entre estes mapas e os registos internos obtidos no sistema do BPG. 

 

Se, eventualmente, forem detetadas quaisquer discrepâncias no processo de reconciliação não detetadas 

anteriormente pelo Departamento de Operações estas serão analisadas em conjunto pelos dois 

Departamentos e monitorizadas até à sua sanação.  

 

Todos estes processos de reconciliação são ainda objeto de revisões periódicas pela Auditoria Externa e 

Interna. 

 

1.4 Seleção e Avaliação de Custodiantes   

  

Os instrumentos financeiros dos clientes são registados e contabilizados junto de instituições depositárias, 

registadoras ou custodiantes:  

 

a) Integradas em sistema centralizado, sempre que estejam em causa valores mobiliários escriturais 

admitidos à negociação em mercado regulamentado; 

 

b) Indicadas pelo emitente, nas situações previstas no artigo 63.º do Código dos Valores Mobiliários. 

 

Pode ainda suceder que a conta seja aberta diretamente junto do emitente ou de intermediário financeiro 

que o represente. 

 

Quando o BPG procede à abertura de contas junto de entidades terceiras para registo ou para depósito 

de instrumentos financeiros de clientes, o BPG observa deveres de cuidado e emprega elevados padrões 

de diligência profissional na seleção, na nomeação e na avaliação periódica do terceiro, atendendo à 
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respetiva capacidade técnica e à sua reputação no mercado, ponderando 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 do BPG.  

 

O BPG tem, atualmente, estabelecida a seguinte estrutura de custódia: 

 

a) Mercado nacional: 

i. No mercado nacional o BPG é participante no sistema central de liquidação, a Interbolsa 

onde detém a maioria dos valores mobiliários de clientes. 

ii. Eventualmente utiliza algum custodiante nacional diferente do Depositário Interbolsa 

sempre que se justifique. Atualmente apenas utiliza o Montepio. 

 

b) Mercados internacionais: 

i. O BPG utiliza custodiantes para dar suporte à liquidação e custódia nos diferentes 

mercados em que os seus clientes pretendam operar. Atualmente, o Banco Santander 

Totta e Banco de Investimento Global, SA. 

 

O BPG seleciona os novos custodiantes e avalia os já existentes, tendo em conta, nomeadamente, o 

seguinte:  

 

a) As entidades financeiras candidatas deverão estar autorizadas a receber, em registo ou em 

depósito, instrumentos financeiros e devem praticar efetivamente as atividades de registo e 

depósito de instrumentos financeiros;  

 

b) As entidades financeiras devem ter boa reputação no mercado onde atuem;  

 

c) Tal como é imposto ao próprio BPG, não é permitida aos custodiantes selecionados qualquer 

utilização dos instrumentos financeiros sob custódia, salvo indicação em sentido contrário por 

parte do próprio cliente do BPG; 
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d) Os procedimentos internos do custodiante a selecionar, que respeitem à salvaguarda de 

instrumentos financeiros não poderão ser contrários aos do BPG e têm de assegurar que o BPG é 

notificado, de imediato, sempre que ocorram alterações neste âmbito; 

 

e) A notação creditícia (rating) do custodiante; 

 

f) A cobertura de mercados na atividade de liquidação e de custódia dos instrumentos financeiros; 

 

g) A especialização do custodiante no âmbito de valores e outros aspetos, tais como a qualidade da 

informação para a monitorização da atividade e das posições; 

 

h) Os requisitos e as práticas de mercado relacionados com a guarda dos ativos que possam afetar 

negativamente os clientes e seus direitos; 

 

i) O custo dos serviços que o custodiante preste. 

 

O BPG não procede ao registo ou ao depósito de instrumentos financeiros detidos em nome de clientes 

junto de entidades não sujeitas a regulamentação ou supervisão, ainda que o registo e o depósito de 

instrumentos financeiros estejam sujeitos a regulamentação e a supervisão no Estado em que as referidas 

entidades estão estabelecidas. 

 

O BPG não procede ao registo ou ao depósito de instrumentos financeiros detidos em nome de clientes 

junto de uma entidade estabelecida num Estado que não regulamenta aquelas atividades, exceto se:  

 

a) Em face da natureza dos instrumentos financeiros ou dos serviços de investimento associados a 

esses instrumentos financeiros não exista alternativa; ou  

 

b) Os instrumentos financeiros sejam registados ou depositados em nome de um investidor 

profissional que o tenha requerido por escrito. 
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O registo e o depósito nas condições acima referidas também não podem ser realizados quando o terceiro 

contratado pelo BPG delegue alguma das suas funções relativas à detenção e custódia dos instrumentos 

financeiros noutro terceiro, o que é devidamente acautelado pelo BPG nos contratos celebrados.  

 

No contrato celebrado com cada custodiante é incluída a referência expressa à obrigatoriedade de o 

custodiante dispor dos registos e contas que permitam uma perfeita identificação e separação das 

posições detidas. 

 

O BPG garante e controla a aplicação e o cumprimento da presente Política, por parte dos terceiros por si 

contratados, efetuando avaliações periódicas aos custodiantes junto dos quais registe ou deposite 

instrumentos financeiros dos seus clientes. 

 

A análise periódica para avaliação dos custodiantes já existentes e eventual seleção de novas contratações 

é realizada anualmente ou sempre que se justifique pela Comissão Executiva em colaboração com o 

Departamento de Gestão de Ativos, com o Responsável pela Função de Compliance e o colaborador 

responsável pelo controlo do cumprimento em matéria de salvaguarda de bens de clientes através de 

controlos de qualidade que incluem a verificação do seguinte:  

 

a) Da notação de risco dos custodiantes;  

 

b) Da manutenção de registo e de autorização dos custodiantes junto dos respetivos reguladores;  

 

c) Da existência de eventuais decisões ou sentenças que ponham em causa a reputação e/ou a 

solidez do custodiante;  

 
d) Da qualidade e tempestividade do serviço prestado; e 

 
e) Do cumprimento da regulamentação aplicada ao BPG. 

Os documentos que evidenciem estas verificações periódicas são arquivados pelo colaborador 

responsável pelo controlo do cumprimento em matéria de salvaguarda de bens de clientes. Se necessário 

e sempre que tal se justifique, poderão ser feitos pedidos de informação, questionários e/ou visitas aos 

custodiantes. 
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1.5 Utilização de Instrumentos Financeiros de Clientes 

 

O BPG não utiliza os instrumentos financeiros dos clientes para a realização de operações de 

financiamento através de valores mobiliários com base em instrumentos financeiros detidos por si em 

nome de clientes. 

 

O Conselho de Administração analisa o interesse da eventual utilização de instrumentos financeiros de 

clientes para outros fins, sendo da responsabilidade da Direção de Serviços Jurídicos a realização de 

contratos de suporte a estas operações de empréstimo de valores sobre os instrumentos financeiros dos 

clientes. 

 

Caso o BPG venha a dispor dos instrumentos financeiros registados ou depositados em nome de um 

cliente, para qualquer fim, a referida disposição fica condicionada à: 

 

a) Obtenção de autorização prévia e expressa do cliente para o uso dos seus instrumentos 

financeiros, comprovada, no caso de investidor não profissional, pela sua assinatura ou por um 

mecanismo alternativo equivalente;  

 

b) Obrigação de cumprimento das condições especificadas e autorizadas pelo cliente para o uso dos 

seus instrumentos financeiros. 

 
Se os instrumentos financeiros dos quais o BPG eventualmente pretenda dispor, se encontrarem 

registados ou depositados numa conta global, o BPG solicita autorização prévia e expressa de todos os 

clientes cujos instrumentos financeiros estejam registados ou depositados conjuntamente na conta 

global, ou aplica sistemas e controlos que assegurem que apenas são utilizados os instrumentos 

financeiros de clientes que tenham dado previamente a sua autorização prévia e expressa.  

 

Caso o BPG, eventualmente, disponha de instrumentos financeiros de clientes, manterá um registo dessas 

operações, o qual incluirá informação sobre o cliente cuja autorização esteja na origem da utilização dos 

instrumentos financeiros, bem como as condições da utilização e o número de instrumentos financeiros 
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utilizados e pertencentes a cada cliente que tenha dado o seu consentimento, por forma a que possam 

ser corretamente atribuídas eventuais perdas. 

 

O BPG adota todas as medidas adequadas para impedir a utilização não autorizada, por conta própria ou 

de outrem, de instrumentos financeiros de clientes, designadamente as seguintes:  

 

a) A celebração de acordos com os clientes sobre as medidas a tomar pelo BPG caso o cliente não 

tenha saldo suficiente na sua conta à data da liquidação, tais como o empréstimo de valores 

mobiliários correspondentes por conta do cliente ou a alienação da sua posição;  

 

b) O acompanhamento rigoroso da capacidade prevista do cliente para cumprir o acordado na data 

de liquidação e a aplicação de medidas corretivas para o caso de não o poder fazer; 

 

c) O acompanhamento rigoroso e o pedido imediato dos valores mobiliários não entregues 

pendentes na data de liquidação e após essa data; 

 
O BPG adota mecanismos específicos para todos os clientes de forma a assegurar que os mutuários de 

instrumentos financeiros de clientes fornecem as garantias adequadas, que é mantida a adequação dessas 

garantias, adotando as medidas necessárias para manter o equilíbrio com o valor dos instrumentos 

financeiros dos clientes, bem como para assegurar que não são celebrados pelo BPG os acordos de 

garantia financeira com transferência de titularidade proibidos nos termos do artigo 306.º-E do Código 

dos Valores Mobiliários, observando todos os requisitos legais quando eventualmente celebre os acordos 

referidos, com investidores profissionais, nos termos em que os mesmos são permitidos.  
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1.6 Acordos de Garantia Financeira com Transferência de Titularidade 

 

O BPG não celebra acordos de garantia financeira com transferência de titularidade com investidores não 

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

potenciais. 

 

O BPG avalia a adequação da utilização de acordos de garantia financeira com transferência de 

titularidade no contexto da relação entre a obrigação de um cliente classificado como investidor 

profissional para com o BPG e os bens desse investidor objeto do acordo de garantia, ponderando, 

nomeadamente, os seguintes fatores:  

 

a) Se existe apenas uma ligação muito remota entre a obrigação do investidor e a utilização de 

acordos de garantia financeira com transferência de titularidade, nomeadamente se a 

probabilidade de responsabilidade dos clientes perante o BPG for muito baixa ou negligenciável; 

 

b) Se o montante dos fundos do investidor 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 BPG; e 

 

c) Se todos os instrumentos financeiros ou fundos dos investidores são sujeitos a acordos de 

garantia financeira com transferência de titularidade, sem ter em conta quais as obrigações de 

cada cliente para com o BPG. 

 

Caso venha a utilizar acordos de garantia financeira com transferência de titularidade, o que não tem 

vindo a fazer, o BPG informa e alerta previamente, por escrito, os clientes classificados como investidores 

profissionais ou como contrapartes elegíveis para os riscos envolvidos, bem como para os efeitos do 

acordo sobre os bens do cliente.  
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1.7 Constituição de Garantias Sobre Bens de Clientes 

 

Caso o BPG venha a constituir garantias ou direitos de compensação sobre bens de clientes, ou caso venha 

a ser informado da sua constituição, essas garantias e direitos são imediatamente documentados em 

contrato celebrado entre o BPG e o cliente e na contabilidade e registos do BPG, de forma a estabelecer 

de forma clara a propriedade dos bens de clientes, designadamente em caso de insolvência.  

 

O BPG não procede à constituição de garantias ou de direitos de compensação sobre bens 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 a tal seja obrigado pela legislação 

aplicável de um país terceiro em que os bens do cliente estejam depositados ou registados, caso em que 

o BPG terá de comunicar esse facto ao cliente e indicar os riscos inerentes aos referidos acordos, antes da 

sua constituição.  

 

1.8 Movimentação de Contas  

 
O BPG disponibiliza ao cliente os instrumentos financeiros ou o dinheiro devidos por quaisquer operações 

relativas a instrumentos financeiros, incluindo o recebimento de juros, dividendos e outros rendimentos: 

 

a) No próprio dia em que os instrumentos financeiros ou montantes em causa estejam disponíveis 

na conta do BPG; ou  

 

b) Até ao dia útil seguinte, se as regras do sistema de liquidação das operações forem incompatíveis 

com a disponibilização no próprio dia.  

 

As contas relativas a carteiras sob gestão são movimentadas de acordo com as decisões de investimento 

tomadas pelo BPG, sempre com respeito pelo perfil de risco e eventuais instruções transmitidas pelo 

cliente ao abrigo do disposto nos artigos 335.º e 336.º do Código dos Valores Mobiliários, sendo todas as 

instruções oportuna e devidamente registadas.  
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1.9 Comunicação aos Clientes de Aspetos Relevantes em Matéria de Salvaguarda de Bens 

 

O BPG comunica previamente aos clientes, antes da prestação de qualquer dos serviços oferecidos, as 

medidas adotadas para garantia da sua proteção e descritas na presente Política, bem como a existência 

ou inexistência de qualquer fundo de garantia ou de proteção equivalente que abranja os serviços a 

prestar.  

 

Além disso, é disponibilizada, aos clientes que contratem o serviço de custódia e administração de 

instrumentos financeiros, no correspondente contrato, informação sobre os principais aspetos 

relacionados com a administração dos instrumentos financeiros.  

 

A informação referida é disponibilizada, por escrito, pelo Departamento de Gestão de Ativos ou pelo 

Departamento Comercial. 

 

1.10 Aprovação, Divulgação e Avaliação da Política de Salvaguarda de Instrumentos Financeiros de 

Clientes e de Seleção e de Avaliação de Custodiantes 

 

A presente Política foi aprovada pela Comissão Executiva (na sequência de uma delegação de 

competências do Conselho de Administração do BPG).  

 

Esta Política é divulgada a todos os colaboradores do BPG.  

 

Cabe ao Responsável pela Função de Compliance, ao colaborador responsável pelo controlo do 

cumprimento em matéria de salvaguarda de bens de clientes e ao Conselho de Administração a avaliação 

da boa e efetiva aplicação da Política.  

 

A presente Política é revista sempre que necessário e, pelo menos, com periodicidade anual. 

 

Os auditores do BPG apresentam anualmente à CMVM um relatório que atesta o caráter adequado dos 

procedimentos e medidas adotados na presente Política, nos termos do artigo 304.º-C, n.º 4 do Código 

dos Valores Mobiliários.  

 

O Departamento de Gestão de Ativos e a Direção Comercial notificarão os clientes do BPG de alterações 

relevantes à presente Política, e a Direção de Organização e Capital Humano em colaboração com a 

Direção de Sistemas de Informação manterá à disposição dos clientes, no sítio da Internet do BPG, uma 

versão atualizada da mesma.  
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