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I. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DE CATEGORIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

1.1 Âmbito e Objetivos 

 

O presente documento estabelece a Política e os Procedimentos de Categorização de Clientes 

do Banco Português de Gestão S.A. (doravante o “BPG”) (doravante a “Política”), 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) 2017/5651.  

 

Nos termos dos preceitos supramencionados, o BPG deve estabelecer uma política interna que 

lhe permita, a todo o tempo, conhecer a natureza de cada um dos seus clientes a quem sejam 

prestados ou oferecidos serviços de investimento em instrumentos financeiros ou serviços 

auxiliares de investimento (doravante os “clientes de intermediação financeira”), 

categorizando-os como contraparte elegível, investidor profissional, ou investidor não 

profissional.  

 

A relevância da categorização acima referida está relacionada com o nível de proteção legal 

atribuído a cada uma das referidas categorias, o qual é respetivamente descendente, sendo, por 

isso, o investidor não profissional sujeito a uma máxima proteção, enquanto o investidor 

profissional beneficiará de uma proteção média e o investidor categorizado como contraparte 

elegível beneficiará de uma proteção pouco significativa. 

 

A adoção da Política pelo BPG é completada por procedimentos específicos que procuram 

concretizá-la na relação existente entre o BPG e cada um dos seus clientes, designadamente (i) 

a comunicação de categorização atribuída, (ii) o pedido de recategorização de cliente e (iii) a 

comunicação de aceitação ou de recusa de recategorização (ver os Anexos I e II). 

 

Todos os clientes de intermediação financeira, são categorizados de acordo com as categorias 

acima indicadas, por forma a cumprir com as exigências legais nesta matéria. 

 

O cliente é, regra geral, globalmente categorizado no que respeita à sua relação com o BPG. 

Quer isto dizer que a sua categorização como contraparte elegível, investidor profissional ou 

                                                           
1 Regulamento Delegado (UE) 2017/565 da Comissão, 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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investidor não profissional será aplicável a todos os serviços que aquele venha a contratar com 

o BPG. 

 

1.2 Contrapartes Elegíveis 

  
Nos termos do Código dos Valores Mobiliários, são contrapartes elegíveis do BPG as seguintes 

entidades: 

 

a) Instituições de crédito;  

b) Empresas de investimento;  

c) Empresas de seguros;  

d) Instituições de investimento coletivo e respetivas sociedades gestoras;  

e) Fundos de pensões e respetivas sociedades gestoras;  

f) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas, designadamente entidades 

com objeto específico de titularização, respetivas sociedades gestoras, se aplicável, e 

demais sociedades financeiras previstas na lei, sociedades de capital de risco, fundos de 

capital de risco e respetivas sociedades gestoras; 

g) Instituições financeiras de Estados que não sejam membros da União Europeia que 

exerçam atividades semelhantes às referidas nas alíneas anteriores; 

h) Governos de âmbito nacional, bancos centrais e organismos públicos a nível nacional 

que administram a dívida pública ou que gerem fundos destinados ao financiamento de 

sistemas de segurança social ou de regimes de pensões de reforma ou de proteção de 

trabalhadores, instituições supranacionais ou internacionais, designadamente o Banco 

Central Europeu, o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial.  

 

Ainda nos termos do Código dos Valores Mobiliários, o BPG pode tratar como contrapartes 

elegíveis, quando aceitem expressamente e por escrito o referido tratamento, em relação a um 

tipo de operação ou a operações específicas, as pessoas coletivas cuja dimensão, de acordo com 

as suas últimas contas individuais, satisfaça dois dos seguintes critérios:  

 

a) Capital próprio de 2 (dois) milhões de euros;  

b) Ativo total de 20 (vinte) milhões de euros;  

c) Volume de negócios líquido de 40 (quarenta) milhões de euros. 
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Estas entidades apenas podem ser tratadas como contrapartes elegíveis, nos casos em que a 

sua sede se situe noutro Estado, quando tal estatuto se encontre consagrado no respetivo 

ordenamento.  

 

Sempre que esteja em causa a realização de operações entre o BPG e uma contraparte elegível, 

no contexto da execução de um ou vários dos serviços e atividades de receção e de transmissão 

de ordens por conta de outrem, de execução de ordens por conta de outrem e de negociação 

por conta própria ou a prestação de serviços auxiliares com estas relacionados, não é exigível ao 

BPG, relativamente a essa contraparte elegível, o cumprimento dos deveres previstos nos 

números 1 e 2 do artigo 309.º-I2, nos artigos 313.º3 a 314.º-D4, 321.º5 a 322.º6 e 328.º7 a 330.º8, 

todos do Código dos Valores Mobiliários. 

 

O tratamento como contraparte elegível pode ser afastado, de forma global para todos os 

serviços de investimento ou operações, mediante acordo escrito celebrado entre o BPG e o 

cliente que o haja solicitado, devendo este pedido ser feito também por escrito. 

 

Sempre que uma contraparte elegível solicitar ser tratada como um investidor a quem se 

aplicam as normas do Código dos Valores Mobiliários passíveis de exclusão, mas não indicar se 

pretende ser tratada como investidor profissional ou não profissional, o BPG tratará esse cliente 

como um investidor profissional.  

 

Quando uma contraparte elegível solicitar ser tratada como investidor não profissional (ver 

Anexo I-E), o BPG aplica o procedimento relativo aos pedidos de tratamento como investidor 

não profissional, nos termos do ponto 1.7.3 da presente Política, observando as disposições 

legais aplicáveis.  

 

Caso um cliente solicite ser tratado como contraparte elegível (ver Anexo I-), o BPG observará o 

seguinte procedimento: 

 

                                                           
2 Deveres gerais dos intermediários financeiros que produzem ou distribuem instrumentos financeiros. 
3 Benefícios ilegítimos e legítimos. 
4 Avaliação da adequação. 
5 Contratos de intermediação. 
6 Contratos de intermediação celebrados fora do estabelecimento 
7 Tratamento de ordens de clientes. 
8 Execução nas melhores condições (best execution). 
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a) O BPG fornece ao cliente uma advertência clara por escrito relativamente às 

consequências desse pedido para o cliente, incluindo as proteções que pode perder; 

 

b) O cliente deve confirmar por escrito o pedido para ser tratado como contraparte 

elegível, relativamente a um tipo de operações ou a operações específicas.  

 
1.3 Investidores Profissionais 

 

Podem ser categorizados como investidores profissionais todos aqueles que, por definição, 

detenham a experiência, as competências e os conhecimentos necessários para tomar as suas 

próprias decisões de investimento, compreendendo e ponderando os riscos que as mesmas 

envolvem, tendo em consideração a natureza e a dimensão dos serviços, instrumentos 

financeiros e operações a contratar. 

 

Nomeadamente, o Código dos Valores Mobiliários define como investidores profissionais as 

seguintes entidades: 

 

a) Instituições de crédito; 

b) Empresas de investimento; 

c) Empresas de seguros; 

d) Instituições de investimento coletivo e respetivas sociedades gestoras; 

e) Fundos de pensões e respetivas sociedades gestoras; 

f) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas, designadamente entidades 

com objeto específico de titularização, respetivas sociedades gestoras, se aplicável, e 

demais sociedades financeiras previstas na lei, sociedades de capital de risco, fundos de 

capital de risco e respetivas sociedades gestoras; 

g) Instituições financeiras de Estados que não sejam membros da União Europeia que 

exerçam atividades semelhantes às referidas nas alíneas anteriores; 

h) Entidades que negoceiem em instrumentos financeiros sobre mercadorias; 

i) Governos de âmbito nacional e regional, bancos centrais e organismos públicos a nível 

nacional ou regional que administram a dívida pública ou que gerem fundos destinados 

ao financiamento de sistemas de segurança social ou de regimes de pensões de reforma 

ou de proteção de trabalhadores, instituições supranacionais ou internacionais, 

designadamente o Banco Central Europeu, o Banco Europeu de Investimento, o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial; 
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j) Pessoas que prestem serviços de investimento, ou exerçam atividades de investimento, 

que consistam, exclusivamente, na negociação por conta própria nos mercados a prazo 

ou a contado, neste caso com a única finalidade de cobrir posições nos mercados de 

derivados, ou na negociação ou participação na formação de preços por conta de outros 

membros dos referidos mercados, e que sejam garantidas por um membro 

compensador que atue nos mesmos, quando a responsabilidade pela execução dos 

contratos celebrados for assumida por um desses membros; 

k) Pessoas coletivas cuja dimensão, de acordo com as suas últimas contas individuais, 

satisfaça dois dos seguintes critérios: 

i) Capital próprio de 2 milhões de euros; 

ii) Ativo total de vinte milhões de euros; 

iii) Volume de negócios líquido de quarenta milhões de euros; 

l) Investidores não profissionais que solicitem e sejam categorizados como profissionais; 

m) Outros investidores como tal classificados pela CMVM. 

 

Sempre que o BPG se relacione com um cliente categorizado como investidor profissional, 

informa-o previamente à prestação de qualquer serviço de que, com base na informação de que 

dispõe, o considera um investidor profissional e que será tratado como tal, salvo se o BPG e o 

cliente acordarem em contrário. O BPG informa ainda o cliente do seu direito de solicitar um 

maior grau de proteção.  

 

Compete ao cliente, quando considerado investidor profissional, solicitar um maior grau de 

proteção quando se julgue incapaz de avaliar ou gerir devidamente os riscos envolvidos. 

 

A atribuição de um maior grau de proteção observa o disposto no ponto 1.7. da presente 

Política. 

  

1.4 Investidores Não Profissionais 

 

Todos os clientes que não se insiram em nenhuma das categorias legais de investidores 

profissionais serão considerados, à partida, pelo BPG, como investidores não profissionais. 

 

Por regra, o BPG atribui aos seus clientes a categorização de investidor não profissional, que é 

aquela que beneficia de maior grau de proteção. Esta categorização será aplicada de forma 
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universal, valendo para todas as operações realizadas e para todos os serviços prestados 

relativamente ao cliente considerado. 

 

Não obstante a categorização atribuída pelo BPG como investidor não profissional, desde que 

se encontrem reunidas as condições detalhadas no ponto 1.3 infra, os investidores não 

profissionais têm o direito de pedir a sua recategorização como investidores profissionais.  

 

Os investidores não profissionais que pretendam exercer o suprarreferido direito devem ter em 

conta que a alteração efetuada implicará limitações ao nível da proteção de que beneficiam, 

facto de que são previamente informados. 

 

Sem prejuízo do anteriormente referido, no caso de municípios e outras autoridades públicas 

locais, a possibilidade de atribuição da categorização como investidor profissional depende da 

verificação dos requisitos alternativos ou adicionais definidos pela CMVM em regulamento.   

 

1.5 Comunicação de Categoria Atribuída 

 

Antes da realização ou prestação de qualquer serviço pelo BPG, os clientes são informados da 

categorização que lhes foi respetivamente atribuída. 

 

O BPG informa também os seus clientes, num suporte duradouro, acerca do seu direito a 

requerer uma categorização diferente, quando aplicável, bem como de qualquer limitação a 

nível do grau de proteção que uma categorização diferente possa implicar.  

 

1.6 Atribuição de um Menor Grau de Proteção 

1.6.1 Investidor Não Profissional para Investidor Profissional 

 

Os investidores não profissionais têm o direito de solicitar o tratamento como investidores 

profissionais relativamente a todos os serviços e produtos do BPG, ou apenas a alguns deles, 

ficando sujeitos a um menor grau de proteção, desde que cumpram os critérios qualitativos e 

quantitativos adotados pelo BPG, em conformidade com as exigências do Código dos Valores 

Mobiliários. 
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O BPG privilegia a manutenção de uma categorização global do cliente investidor não 

profissional e só muito excecionalmente, mediante fundamentação ponderosa e comprovada, 

admite categorizar como profissional para certo produto ou serviço um investidor que foi 

categorizado como investidor não profissional. 

 

1.6.1.1 Critérios Qualitativos 

 

O investidor tem de demonstrar possuir a qualificação, a experiência e os conhecimentos 

necessários para tomar as suas próprias decisões de investimento e compreender os riscos 

inerentes aos serviços e produtos de investimento, cabendo ao BPG formar o seu juízo 

independente e final sobre a matéria. 

 

1.6.1.2 Critérios Quantitativos 

 

Pelo menos dois dos seguintes critérios têm de ser cumpridos pelo cliente: 

 

a) Ter efetuado operações, com um volume significativo, no mercado relevante, com uma 

frequência média de 10 (dez) operações por trimestre, durante os últimos quatro 

trimestres.  

 

b) A dimensão da respetiva carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo 

depósitos em numerário e instrumentos financeiros, exceder os 500 000 (quinhentos 

mil) euros. 

 

c) Prestar ou ter prestado funções no setor financeiro, durante, pelo menos, 1 (um) ano, 

em cargo profissional no setor financeiro, que exija conhecimento das operações ou 

serviços de investimento em causa. 

 

Se o cliente pretender optar por um menor grau de proteção deverá fazê-lo por escrito, 

mediante carta ou formulário dirigido ao BPG, em que manifeste a sua vontade de ser tratado 

como investidor profissional, devendo precisar os serviços, instrumentos financeiros e 

operações em que pretende tal tratamento (ver Anexo I-A). O cliente deve ainda declarar, por 

escrito, que está ciente das consequências da renúncia à proteção conferida aos investidores 

não profissionais. Como referido supra, o BPG privilegia a manutenção de uma categorização 
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global do cliente investidor não profissional e só muito excecionalmente, mediante 

fundamentação ponderosa e comprovada, admite classificar como profissional para certo 

produto ou serviço um investidor que foi categorizado como investidor não profissional. 

 

 

Quando os clientes do BPG solicitem um menor grau de proteção, o BPG não presume, em caso 

algum, que os mesmos possuem conhecimentos e experiência de mercado comparáveis aos 

clientes categorizados à partida como investidores profissionais, pelo que realiza uma 

ponderação cuidada da sua qualificação, conhecimentos e experiência, nos termos acima 

referidos.  

 

Após realizada a avaliação acima referida, o BPG informa o cliente, por escrito, do deferimento 

ou indeferimento do pedido e, em caso de deferimento, das consequências resultantes da 

satisfação da solicitação formulada, explicitando que tal opção importa uma redução da 

proteção que lhe é conferida pela legislação e regulamentação aplicáveis.  

 

Recebida tal informação, o cliente deve declarar, por escrito, em documento autónomo, que 

está ciente das consequências da sua opção. 

 

Nos termos do disposto no artigo 317.º-C, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários, compete ao 

cliente que tenha solicitado o tratamento como investidor profissional manter o BPG informado 

sobre qualquer alteração suscetível de afetar os pressupostos que conduziram à sua 

categorização. 

1.6.2 Investidor Profissional para Contraparte Elegível 

 

Os investidores profissionais enunciados nas alíneas a) a i) do n.º 1 do artigo 30.º do Código dos 

Valores Mobiliários, com exceção das entidades referidas na alínea h) e dos governos e 

organismos públicos de âmbito regional, podem pedir a sua recategorização como contrapartes 

elegíveis, quando a mesma não lhes tenha sido conferida inicialmente por iniciativa do BPG. 

 

O BPG pode também tratar como contrapartes elegíveis as pessoas coletivas mencionadas na 

alínea k) do n.º 1 do artigo 30.º do Código dos Valores Mobiliários, desde que tal tratamento 

tenha sido por estas expressamente aceite, por escrito, em relação a um tipo de operação ou a 

operações específicas.  
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O reconhecimento do estatuto de contraparte elegível relativamente às pessoas coletivas 

referidas no parágrafo anterior, cuja sede se situe em país terceiro, depende da consagração de 

tal estatuto no respetivo ordenamento.  

 

1.7 Atribuição de um Maior Grau de Proteção 

 

1.7.1 Investidor Profissional para Investidor Não Profissional 

 

Os investidores profissionais podem solicitar a alteração da respetiva categorização, no sentido 

de obterem um grau de proteção mais elevado. Para este efeito, o cliente investidor profissional 

deverá formular um pedido escrito dirigido ao BPG, manifestando a sua vontade de ser 

recategorizado como investidor não profissional para a globalidade dos serviços e operações a 

prestar pelo BPG (ver Anexo I-C). 

 

Nestes termos, o tratamento de investidor profissional como um investidor não profissional 

(optando o cliente por um maior grau de proteção) depende de prévio acordo escrito a celebrar 

entre o BPG e o cliente que o haja requerido.  

 

O acordo produz efeitos relativamente a todos os serviços, instrumentos financeiros e 

operações contratados pelo cliente ao BPG. 

 

Este acordo deverá conter, pelo menos, a indicação expressa de que o cliente reconhece não 

pretender ser tratado como investidor profissional para todos os serviços e operações prestados 

pelo BPG, aceitando o mesmo cliente, no que respeita à sua relação com o BPG, as alterações 

contratuais que forem necessárias em consequência dessa alteração na sua categorização. 

 

O cliente pode denunciar o acordo acima referido a todo o tempo, mediante declaração escrita. 

 

Nos termos do artigo 317.º, n.º 2, alínea a) do Código dos Valores Mobiliários, o BPG pode, por 

sua própria iniciativa e a qualquer altura, tratar um investidor profissional como um investidor 

não profissional. Atribuindo esta última categoria maior proteção ao cliente, considera-se que 

os seus direitos serão salvaguardados para todos os efeitos. 
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Se nos termos anteriormente referidos for alterada a categorização do cliente, tal facto ser-lhe-

á imediatamente comunicado pelo BPG. 

 

1.7.2 Contraparte Elegível para Investidor Profissional 

 

O tratamento como contraparte elegível pode ser afastado, relativamente a todos os serviços, 

instrumentos financeiros e operações contratados ao BPG, mediante acordo escrito celebrado 

entre o intermediário financeiro e o cliente que o haja solicitado, nos termos previstos em 

regulamentação e atos delegados da Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio de 2014. 

 

1.7.3 Contraparte Elegível para Investidor Não Profissional 

 

O tratamento como contraparte elegível pode ser afastado, relativamente a todos os serviços, 

instrumentos financeiros e operações contratados ao BPG, mediante acordo escrito celebrado 

entre o intermediário financeiro e o cliente que o haja solicitado, nos termos previstos em 

regulamentação e atos delegados da Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio de 2014. 

 

 

1.7.4 Diagrama da Categorização de Clientes 

 

 

 

1.8 Principais Diferenças de Tratamento entre Investidores Não Profissionais e 

Profissionais 
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Os investidores profissionais gozam de um nível menor de proteção. Tal nível menor de proteção 

materializa-se, designadamente, nos seguintes aspetos: 

 

a) Podem, em alguns casos, ser celebrados acordos com os investidores profissionais que 

visem uma diminuição dos deveres de informação aplicáveis, o que não é possível no 

que se refere a investidores não profissionais; 

 

b) No teste de adequação aplicável a investidores profissionais, exceto se os mesmos 

tiverem sido categorizados dessa forma na sequência de pedido de recategorização, o 

BPG poderá presumir a experiência e os conhecimentos exigíveis, bem como a solidez 

financeira do património do cliente, ainda que, neste último caso, apenas no contexto 

da prestação do serviço de consultoria para o investimento a investidores profissionais 

por natureza; 

 

c) Não são aplicáveis a investidores profissionais as regras sobre o conteúdo mínimo dos 

contratos de intermediação. 

 

1.9 Principais Diferenças de Tratamento entre Investidores Profissionais e Contraparte 

Elegíveis 

 

Sempre que esteja em causa a realização de operações entre o BPG e uma contraparte elegível, 

no contexto da execução de um ou vários dos serviços e atividades de receção e de transmissão 

de ordens por conta de outrem, de execução de ordens por conta de outrem e de negociação 

por conta própria ou a prestação de serviços auxiliares com estas relacionados, não é exigível ao 

BPG, relativamente a essa contraparte elegível, o cumprimento dos deveres previstos nos 

números 1 e 2 do artigo 309.º-I9, nos artigos 313.º10 a 314.º-D11, 321.º12 a 322.º13 e 328.º14 a 

330.º15, todos do Código dos Valores Mobiliários. 

 

1.10 Atualização dos Dados do Cliente 

 

                                                           
9 Deveres gerais dos intermediários financeiros que produzem ou distribuem instrumentos financeiros. 
10 Benefícios ilegítimos e legítimos. 
11 Avaliação da adequação. 
12 Contratos de intermediação. 
13 Contratos de intermediação celebrados fora do estabelecimento 
14 Tratamento de ordens de clientes. 
15 Execução nas melhores condições (best execution). 
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No processo de categorização do cliente, o BPG assegura que são recolhidos os seguintes 

elementos informativos respeitantes ao cliente, seja em conversa não padronizada com o 

cliente, seja através do Questionário KYC e do Questionário DMIF II Perfil de Investidor, bem 

como atendendo aos documentos cuja cópia seja entregue pelo cliente ao BPG 

(designadamente, documentos de identificação):  

 

a) Idade do cliente;  

 

b) Estado civil do cliente, com menção ao regime de casamento, se aplicável;  

 

c) Situação familiar do cliente, na medida do relevante;  

 

d) Situação laboral do cliente;  

 

e) Necessidades de liquidez do cliente relativamente a certos investimentos relevantes.  

 

Para efeitos da recolha de informação referida no presente parágrafo, o BPG pode utilizar a 

informação que já tenha sido prestada pelo cliente ao BPG no início da prestação de um serviço 

de investimento pelo BPG a este cliente, conforme os procedimentos de identificação de clientes 

previstos nas políticas e nos procedimentos do BPG.  

 

Nos termos do disposto no artigo 317.º-C, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários, compete ao 

cliente que tenha solicitado o tratamento como investidor profissional manter o BPG informado 

sobre qualquer alteração suscetível de afetar os pressupostos que conduziram à sua 

categorização.  

 

Em todo o caso, dentro da informação que razoavelmente possa ser prestada, o BPG solicita ao 

cliente a sua colaboração acerca de quaisquer dados que possam representar alguma alteração 

na sua categorização de investidor, quando tal alteração implique a atribuição de uma maior 

proteção. 

 

Em termos semelhantes, quando o BPG tome conhecimento que um cliente deixou de satisfazer 

os requisitos que determinaram a sua categorização como investidor profissional notificará o 

cliente por forma a que este comprove, num prazo previamente determinado pelo BPG, a 
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manutenção dos requisitos, sob pena de este alterar a categorização do cliente para investidor 

não profissional. 

 

Sem prejuízo do anteriormente referido, o BPG, para manter atualizada a informação relativa 

aos seus clientes de modo a poder realizar, a todo o tempo, a avaliação da adequação que lhe é 

exigida, adota os procedimentos definidos na sua Política e nos seus Procedimentos de Avaliação 

da Adequação, nomeadamente os seguintes:  

 

a) Nos termos do disposto nos contratos celebrados com os clientes, estes comprometem-

se a prestar ao BPG toda a informação necessária prevista na lei para que este (i) 

proceda à respetiva categorização como investidor profissional, não profissional ou 

contraparte elegível, (ii) determine da adequação ao cliente dos serviços a prestar e/ou 

das operações a realizar/aconselhar e (iii) recolha todos os elementos de informação e 

de identificação e respetivos comprovativos, exigíveis no início ou no decurso da relação 

de negócio, para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo;  

 

b) Nos termos dos mesmos contratos, os clientes comprometem-se ainda a manter o BPG 

devidamente atualizado de quaisquer alterações à informação prestada; 

 

c) Também o Questionário KYC e o Questionário DMIF II Perfil de Investidor, a preencher 

e assinar pelo cliente, contêm o expresso compromisso do cliente no sentido da 

atualização da informação prestada aquando do respetivo preenchimento;  

 

d) No decurso das reuniões com o cliente, os colaboradores com funções comerciais 

mantêm-se atentos a uma eventual modificação que exija a atualização dos documentos 

referidos na alínea anterior, se aplicável. 

 

Caso o cliente não forneça os dados solicitados pelo BPG com vista à atualização da informação, 

o BPG adverte os clientes, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 314.º do Código dos Valores 

Mobiliários, no sentido de que essa decisão não permite ao BPG determinar a adequação das 

operações, serviços e instrumentos financeiros, na medida do que seja aplicável, cumprindo os 

demais procedimentos previstos na Política e nos Procedimentos de Avaliação da Adequação do 

BPG.  
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1.11 Aprovação, Divulgação e Avaliação da Política de Categorização de Clientes 

 

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 do BPG 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. 
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Anexo I – A (Formulário de Pedido de Alteração de Categorização de Investidor Não Profissional para 
Investidor Profissional) 
 

1. Dados Cliente 

 

 

Pessoa Singular    Pessoa Coletiva        Nº Conta: _________________________ 
 
Nome: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
NIF / NIPC: ____________________________ 

 

2. Recategorização  

 
No seguimento da comunicação do Banco Português de Gestão em categorizar-me como Investidor Não Profissional, venho por este 
meio e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 317º B do Código dos Valores Mobiliários e de acordo com a Diretiva dos 
Mercados de Instrumentos Financeiros requerer que me seja atribuída a categoria de Investidor Profissional. 
 
Para efeitos de recategorização, declaro que estou consciente do maior grau de proteção assegurado pela categoria de Investidor Não 
Profissional, e aceito desde já o nível de proteção e de informação referente à categoria de Investidor Profissional. 
 
Confirmo que recebi do Banco Português de Gestão toda a informação que me permite conhecer as consequências provenientes da 
recategorização de Investidor Não Profissional para Investidor Profissional.  
 
Declaro ainda que tenho capacidade para tomar as minhas próprias decisões de investimento e compreendo os riscos que as mesmas 
envolvem. Compreendo os riscos aos quais me exponho e consigo tomar decisões de investimento fundamentadas na avaliação 
desses riscos. 
 
Pretendo este tratamento para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo Banco Português de Gestão e serei 
responsável por informar o Banco Português de Gestão sobre qualquer alteração que afete os pressupostos que conduziram a esta 
decisão. 
 

3. Critérios Pessoa Singular 

 

 Realizei operações de volume significativo nos mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10  
   operações por trimestre, nos últimos quatro trimestres; 
 

 Disponho de uma carteira de instrumentos financeiros com valor superior a 500.000 Eur, incluindo depósitos em numerário;  
 

 Presto ou prestei funções no sector financeiro em cargo que exija conhecimentos dos serviços de investimento, no mínimo por 
um ano.  
 
Cargo: _________________________________________  Instituição:_______________________________________________ 
 

4. Critérios Pessoa Coletiva 

 

 Capital Próprio de 2.000.000 €; 
 

 Ativo Total de 20.000.000 €; 
 

 Volume de negócios líquido de 40.000.000 €. 
 

5. Cliente 

 
Declaro que as informações prestadas e documentos apresentados para fundamentar esta recategorização são verdadeiros.  
 
Fui informado sobre a Política de Execução de Ordens e a Política de Gestão de Conflitos de Interesse do Banco Português de Gestão. 
 
Assinatura: do Cliente: _____________________________________________________________________________________ 
 
Data: _______/_______/_________ 
 

6. Colaborador Banco Português De Gestão 

 
Nome do colaborador do Banco Português de Gestão: ____________________________________________________________ 
 
Data: _______/_______/_________ 
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ANEXO I – B (Formulário de Pedido de Alteração de Categorização de Investidor Profissional para 
Contraparte Elegível) 
 
1. Dados Cliente 

 

 

Nº Conta: ______________________________ 
 
Nome : _______________________________________________________________________________________ 
 
NIPC: _________________________________ 

 

2. Recategorização  

 
No seguimento da comunicação do Banco Português de Gestão em categorizar-me como Investidor Profissional, venho por este meio 
e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 317º B do Código dos Valores Mobiliários e de acordo com a Diretiva dos Mercados 
de Instrumentos Financeiros requerer que me seja atribuída a categoria de Contraparte Elegível. 
 
Para efeitos de recategorização, declaro que estou consciente do maior grau de proteção assegurado pela categoria de Investidor 
Profissional, e aceito desde já o nível de proteção e de informação referente à categoria de Contraparte Elegível. 
 
Confirmo que recebi do Banco Português de Gestão, toda a informação que me permite conhecer as consequências provenientes da 
recategorização de Investidor Profissional para Contraparte Elegível.  
 
Declaro ainda que tenho capacidade para tomar as minhas próprias decisões de investimento e compreendo os riscos que as mesmas 
envolvem. Compreendo os riscos aos quais me exponho e consigo tomar decisões de investimento fundamentadas na avaliação 
desses riscos. 
 
Pretendo este tratamento para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo Banco Português de Gestão e serei 
responsável por informar o Banco Português de Gestão sobre qualquer alteração que afete os pressupostos que conduziram a esta 
decisão. 
 

2. Critérios  

 

 Capital Próprio de 2.000.000 €. 
 

 Ativo Total de 20.000.000 €. 
 

 Volume de negócios líquido de 40.000.000 €. 
 
 
BPG pode também tratar como contrapartes elegíveis as pessoas coletivas mencionadas na alínea k) do n.º 1 do artigo 30.º do Código 
dos Valores Mobiliários, desde que tal tratamento tenha sido por estas expressamente aceite, por escrito, em relação a um tipo de 
operação ou a operações específicas. 
 
O reconhecimento do estatuto de contraparte elegível relativamente a pessoas coletivas que cumpram os critérios mas cuja sede se 
situe em país terceiro, depende da consagração de tal estatuto no respetivo ordenamento. 

 

3. Cliente 

 
Declaro que as informações prestadas e documentos apresentados para fundamentar esta recategorização são verdadeiros.  
 
Declaro cumprir os critérios supramencionados e a ceito expressamente e por escrito o tratamento como Contraparte Elegível 
relativamente ao seguinte tipo de  operações: 
 
[indicar] 
Fui informado sobre a Política de Execução de Ordens e a Política de Gestão de Conflitos de Interesse do Banco Português de 
Gestão. 
 
Assinatura: do Cliente: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Data: _______/_______/_________ 
 

4 Colaborador Banco Português De Gestão 

 
 
Nome do colaborador do Banco Português de Gestão: ____________________________________________________________ 
 
Data: _______/_______/_________  
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ANEXO I – C (Formulário de Pedido de Alteração de Categorização de Investidor Profissional para 
Investidor Não Profissional) 

 
 

1. Dados Cliente 
 

 

Pessoa Singular    Pessoa Coletiva        Nº Conta: _____________________ 
 

Nome:_________________________________________________________________________________________ 
 

NIF/NIPC:_______________________ 
 

2. Recategorização   
 
 

No seguimento da comunicação do Banco Português de Gestão em categorizar-me como Investidor Profissional, venho 
por este meio e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 317º B do Código dos Valores Mobiliários e de 
acordo com a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros requerer que me seja atribuída a categoria de 
Investidor Não Profissional. 
 

Para efeitos de recategorização, declaro que estou consciente do maior grau de proteção assegurado pela categoria 
de Investidor Não Profissional, e aceito desde já o nível de proteção e de informação referente à categoria de Investidor 
Não Profissional. 
 

Pretendo este tratamento para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo Banco Português 
de Gestão e serei responsável por informar o Banco Português de Gestão sobre qualquer alteração que afete os 
pressupostos que conduziram a esta decisão. 
 
 

3. Cliente 
 

Declaro que as informações prestadas e documentos apresentados para fundamentar esta recategorização são 
verdadeiros.  
 

Fui informado sobre a Política de Execução de Ordens e a Política de Gestão de Conflitos de Interesse do Banco 
Português de Gestão. 
 
 
 

Assinatura: do Cliente: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
 
 

4. Colaborador Banco Português De Gestão 
 
 

Nome do colaborador do Banco Português de Gestão: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
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ANEXO I – D (Formulário de Pedido de Alteração de Categorização de Contraparte Elegível para 
Investidor Profissional) 

 
 

1. Dados Cliente 
 

 

Nº Conta: ______________________________ 
 

Nome:_________________________________________________________________________________________ 
 

NIPC: _________________________________ 
 

2. Recategorização  
 
 

No seguimento da comunicação do Banco Português de Gestão em categorizar-me como Contraparte Elegível, venho 
por este meio e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 317º B do Código dos Valores Mobiliários e de 
acordo com a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros requerer que me seja atribuída a categoria de 
Investidor Profissional. 
 

Para efeitos de recategorização, declaro que estou consciente do maior grau de proteção assegurado pela categoria 
de Investidor Profissional, e aceito desde já o nível de proteção e de informação referente à categoria de Investidor 
Profissional. 
 

Declaro ainda que tenho capacidade para tomar as minhas próprias decisões de investimento e compreendo os riscos 
que as mesmas envolvem. Compreendo os riscos aos quais me exponho e consigo tomar decisões de investimento 
fundamentadas na avaliação desses riscos. 
 

Pretendo este tratamento para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo Banco Português 
de Gestão e serei responsável por informar o Banco Português de Gestão sobre qualquer alteração que afete os 
pressupostos que conduziram a esta decisão. 
 
 

3. Cliente 
 

Declaro que as informações prestadas e documentos apresentados para fundamentar esta recategorização são 
verdadeiros.  
 

Fui informado sobre a Política de Execução de Ordens e a Política de Gestão de Conflitos de Interesse do Banco 
Português de Gestão. 
 
 
 

Assinatura: do Cliente: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
 
 

4. Colaborador Banco Português De Gestão 
 
 

Nome do colaborador do Banco Português de Gestão: 
____________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
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ANEXO I - E (Formulário de Pedido de Alteração de Categorização de Contraparte Elegível para 
Investidor Não Profissional) 

 
 

1. Dados Cliente 
 

 

Nº Conta: ______________________________ 
 

Nome:_________________________________________________________________________________________ 
 

NIPC: _________________________________ 
 

2. Recategorização  
 
 

No seguimento da comunicação do Banco Português de Gestão em categorizar-me como Contraparte Elegível, venho 
por este meio e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 317º B do Código dos Valores Mobiliários e de 
acordo com a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros requerer que me seja atribuída a categoria de 
Investidor Não Profissional. 
 

Para efeitos de recategorização declaro que estou consciente do maior grau de proteção assegurado pela categoria de 
Investidor Não Profissional, e aceito desde já o nível de proteção e de informação referente à categoria de Investidor 
Não Profissional. 
 

Pretendo este tratamento para todos os serviços de intermediação financeira disponibilizados pelo Banco Português 
de Gestão e serei responsável por informar o Banco Português de Gestão sobre qualquer alteração que afete os 
pressupostos que conduziram a esta decisão. 
 
 

3. Cliente 
 

Declaro que as informações prestadas e documentos apresentados para fundamentar esta recategorização são 
verdadeiros.  
 

Fui informado sobre a Política de Execução de Ordens e a Política de Gestão de Conflitos de Interesse do Banco 
Português de Gestão. 
 
 
 

Assinatura: do Cliente: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
 
 

4. Colaborador Banco Português De Gestão 
 
 

Nome do colaborador do Banco Português de Gestão: 
____________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
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ANEXO II – (Formulário de Resposta a Pedido de Alteração de Categorização de Cliente) 
 
 

1. Dados Cliente 
 

 

Pessoa Singular    Pessoa Coletiva                                         Nº Conta: _____________________ 
 

Nome: ________________________________________________________________________________________ 
 

NIF / NIPC: _____________________ 
 
 

2. Recategorização  
 
 

No seguimento da comunicação ao Banco Português de Gestão a solicitar a recategorização de 
_______________________________________ para _____________________________________, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 317º B do Código dos Valores Mobiliários e de acordo com a Diretiva dos Mercados 
de Instrumentos Financeiros, o Banco Português de Gestão vem por este meio deferir / indeferir o seu pedido de 
recategorização. Alertamos para o facto de o deferimento do pedido de alteração de categoria importar uma redução 
da proteção que lhe é conferida por lei. 
 
 

3. Colaborador Banco Português De Gestão 
 
 

Nome do colaborador do Banco Português de Gestão:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
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ANEXO III – (Documento Autónomo de Resposta ao Diferimento) 
 
 

1. Dados Cliente 
 

 

Pessoa Singular    Pessoa Coletiva                             Nº Conta:___________________________ 
 

Nome:_________________________________________________________________________________________ 
 

NIF / NIPC: ____________________________ 
 
 

2. Informação ao Banco Português de Gestão 
 

 
No seguimento da comunicação por parte do Banco Português de Gestão da decisão de Deferimento sobre a 

alteração de categoria para Investidor Profissional, de acordo com o artº 317 – B, nº5, alínea c), declaro estar 

consciente da perda de proteção que a recategorização implica e das consequências que dai advêm.  

 
 

3. Cliente 
 

 
Assinatura do Cliente: 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _______/_______/_________ 
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