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1. Identificação do BPG 

 

O BPG é uma instituição de crédito registada junto do Banco de Portugal com o n.º 0064 e um 

intermediário financeiro registado na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários com o n.º 

286, com sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 37, 4.º - 1250-042 Lisboa, pessoa coletiva n.º 

504655361, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9427, com 

o capital social de € 94.999.999,97. 

 

O BPG encontra-se habilitado a prestar as seguintes atividades de intermediação financeira, 

todas elas autorizadas a 26 de julho de 2001: 

i. Assistência em oferta pública relativa a valores mobiliários; 

ii. Colocação sem garantia; 

iii. Concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores mobiliários, para a realização 

de operações sobre instrumentos financeiros em que intervém a entidade concedente 

de crédito; 

iv. Consultoria para investimento; 

v. Consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia industrial e questões conexas, bem 

como sobre a fusão e a aquisição de empresas; 

vi. Depositário de instituições de investimento coletivo; 

vii. Execução de ordens por conta de outrem; 

viii. Gestão de carteiras por conta de outrem; 

ix. Negociação por conta própria; 

x. Receção e transmissão de ordens por conta de outrem; 

xi. Registo e depósito de instrumentos financeiros; 

xii. Serviços de câmbios e o aluguer de cofres-fortes ligados à prestação de serviços de 

investimento, e 

xiii. Tomada firme e colocação com garantia. 

 

O BPG participa no Sistema de Indemnização aos Investidores (registo n.º 100), regulado pelo  

Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de junho. 
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Os contactos do BPG são os seguintes: 

Rua Barata Salgueiro, n.º 37, 4.º - 1250-042 Lisboa 

Telefone: 21 313 10 00 | 21 313 10 08 | 21 313 10 77 

Fax: 21 313 10 01 

Email: bpg@bpg.pt  

Sítio da Internet: https://www.bpg.pt/  

 

 

a) Caráter Informativo e Publicitário da Comunicação 

A informação divulgada no sítio da Internet do BPG, tem caráter comercial e publicitário, foi 

redigida tomando em consideração as regras aplicáveis à prestação de serviços de investimento 

e de serviços auxiliares de investimento em Portugal e é fornecida aos respetivos destinatários 

para efeitos exclusivamente informativos, comerciais e publicitários. Na preparação dos 

conteúdos divulgados neste sítio da Internet, foram adotadas as medidas convenientes para 

assegurar que a informação aqui contida é completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita.  

O BPG não assume qualquer responsabilidade no caso informação chegar ao conhecimento de 

qualquer pessoa ou entidade que não tenha sido considerado como provável recetor da mesma. 

É possível que a informação divulgada neste sítio da Internet possa fazer referência a produtos, 

operações ou serviços de investimento sobre os quais exista informação adicional em 

documentos separados, designadamente em prospetos ou outros documentos informativos. Os 

destinatários da presente informação podem, se assim o entenderem no decurso da prestação 

em concreto dos serviços, operações ou produtos, solicitar a referida informação adicional que 

possa ser disponibilizada pelo BPG. Nesse caso, os destinatários da informação divulgada neste 

sítio da Internet do BPG, devem considerar a informação assim disponibilizada, tendo em conta 

o conteúdo divulgado neste sitio da Internet e vice-versa.   

Se a informação divulgada neste sitio da Internet, incluir (i) uma oferta de celebração de um 

acordo sobre um instrumento financeiro, um serviço de investimento ou um serviço auxiliar a 

quem responder à comunicação, ou, ainda, (ii) um convite para efetuar uma oferta para 
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celebração de um acordo relativo a um instrumento financeiro, um serviço de investimento ou 

um serviço auxiliar, os destinatários da mesma deverão consultar os documentos pertinentes, 

incluindo respetivos prospetos se aplicável, onde se incluam os termos e condições concretos 

da referida oferta ou convite. 

Sem prejuízo do cumprimento, por parte do BPG, das condições estabelecidas na legislação e 

regulamentação aplicáveis à realização de comunicações ou à divulgação de informações sobre 

serviços, operações e produtos de investimento, salientamos que o respetivo conteúdo e a sua 

forma não estiveram sujeitos a uma verificação prévia e/ou à aprovação ou registo por parte de 

qualquer autoridade de supervisão. Qualquer referência a uma autoridade de supervisão feita 

no sítio da Internet do BPG, não deve ser entendida como uma indicação de apoio ou de 

aprovação por parte dessa autoridade de supervisão relativamente aos serviços, operações e 

produtos divulgados neste sítio da Internet. 

 

b) Informação sobre Riscos Pertinentes 

Os instrumentos financeiros a que faz referência a informação divulgada neste sítio da Internet, 

devido às suas características próprias, assim como à possível exposição a fatores externos 

habituais nos mercados financeiros, implicam necessariamente a existência de:  

i. Riscos de uma evolução do mercado que não podem ser previstos e que podem inclusive 

chegar a ser adversos para o valor do investimento dos referidos instrumentos 

financeiros, e 

ii.  Riscos de liquidez e de outra natureza que podem afetar a evolução do investimento, 

em consequência dos quais o investidor pode ser obrigado a assumir, além do custo de 

aquisição do instrumento financeiro, compromissos e outras obrigações, podendo 

mesmo existir o risco de perda total ou parcial do investimento feito. 

 

 

c) Impacto das Comissões, Remunerações ou Outros Encargos, no caso de incluir 

Resultados Brutos 
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As pessoas acedam à informação divulgada neste sitio da Internet,  são advertidos, 

genericamente, de que os dados relativos a resultados brutos dos instrumentos financeiros, 

índices financeiros, medidas financeiras ou dos serviços de investimento e auxiliares referidos, 

podem estar condicionados por força da aplicação de comissões, remunerações, impostos, 

gastos e taxas associados aos referidos resultados brutos, o que pode ter como consequência 

uma diminuição dos referidos resultados brutos, que poderá ser maior ou menor dependendo 

das circunstâncias particulares do investidor em causa. 

 

 

d) Advertência sobre Resultados Passados, Resultados Simulados e Projeções Futuras 

A informação divulgada neste sítio da Internet, inclui ou pode incluir referência a: 

i. Rendimentos ou resultados registados no passado de instrumentos financeiros, índices 

financeiros e serviços de investimento e auxiliares; 

ii. Resultados futuros de instrumentos financeiros, índices financeiros e serviços de 

investimento e auxiliares, e 

iii. Resultados simulados do passado relativamente a instrumentos financeiros e índices 

financeiros. 

Em conformidade, os destinatários desta informação ficam advertidos de que as eventuais 

referências a rendimentos passados, reais ou simulados, ou futuros contidas na presente 

comunicação não são nem podem servir como indicador fiável de possíveis resultados futuros, 

nem como garantia de que tais resultados possam ser alcançados. 

 

e) Advertência sobre Valores Expressos em Moeda Diferente 

Sempre que na informação divulgada neste sítio da Internet, existam dados ou referências 

baseadas em valores expressos numa moeda diferente do Euro, ficam os destinatários 
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advertidos, em geral, que qualquer possível oscilação ascendente ou descendente no valor da 

moeda utilizada como base para esses valores pode provocar, direta ou indiretamente, 

alterações dos resultados dos instrumentos financeiros e/ou serviços de investimento e 

auxiliares a que se faz referência na informação divulgada.  

As moedas utilizadas neste sítio da Internet são ou poderão ser os seguintes: EUR, USD, GBP, 

CHF, DKK, NOK, SEK e HKD. 

 

f) Valores divulgados referentes a medidas de rentabilidade em matéria de Organismos 

de Investimento Coletivo 

Os valores divulgados no sítio da Internet do BPG referentes a medidas de rentabilidade 

correspondem a organismos de investimento coletivo individualmente considerados, não sendo 

divulgadas neste Sítio da Internet medidas de rentabilidade médias que integrem no seu cálculo 

mais do que um organismo de investimento coletivo. 

 

g) Rentabilidades de referentes a dados passados em matéria de Organismos de 

Investimento Coletivo 

As rentabilidades divulgadas no sítio da Internet do BPG representam dados passados, não 

constituindo garantia de rentabilidade futura. 

 

h) Fiscalidade em matéria de Organismos de Investimento Coletivo 

Os valores divulgados no sítio da Internet do BPG têm implícita a fiscalidade eventualmente 

suportada pelo organismo de investimento coletivo. Sobre o investidor impende a obrigação de 

qualquer outro pagamento a título de imposto sobre o rendimento. 
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i) Locais e meios onde podem ser obtidos certos documentos, incluindo o documento 

com informações fundamentais destinadas aos investidores em Organismos de 

Investimento Coletivo 

 

Relativamente aos organismos de investimento coletivo listados no sítio da Internet do BPG, o 

BPG disponibiliza aos seus clientes um documento com informações fundamentais destinadas 

aos investidores assim como mais documentação relevante relativa aos organismos de 

investimento coletivo. Esta documentação pode ser solicitada ao gestor de conta ou private 

banker. 

 

j) Risco de Investimento no Organismo de Investimento Coletivo 

Os destinatários da informação divulgada no sítio da Internet do BPG ficam genericamente 

advertidos de que o investimento em certos organismos de investimento coletivo pode implicar 

a perda do capital investido. 

 

k) Divulgação de medidas de rentabilidade anualizadas que tenham por base um período 

de referência superior a um ano em matéria de organismos de investimento coletivo 

As medidas de rentabilidade divulgadas no sítio da Internet do BPG relativamente a certos 

organismos de investimento coletivo são anualizadas e têm por base um período de referência 

superior a um ano. 

 

l) Impossibilidade de resgate das unidades de participação adquiridas em mercado em 

matéria de Organismos de Investimento Coletivo negociados em mercado 

Os destinatários da informação divulgada no sítio da Internet do BPG ficam genericamente 

advertidos de que as unidades de participação adquiridas em mercado, por regra, não podem 

ser resgatadas. Os participantes devem comprar e vender as unidades de participação em 

mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral, através de um intermediário 

financeiro, suportando os respetivos encargos de transação. O valor a pagar pelos participantes 
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pode ser superior ao valor da unidade de participação e o valor a receber pelos participantes 

pode ser inferior ao valor da unidade de participação. 

 

m) Regimes Fiscais relativos a Produtos e/ou Serviços 

A informação divulgada neste sítio da Internet pode incluir referências a regimes fiscais 

específicos ou de caráter geral, relacionadas com os produtos, operações e/ou serviços 

financeiros aqui mencionados, sem que os destinatários ou os possíveis recetores dessa mesma 

informação a devam considerar como uma assessoria a nível financeiro ou fiscal.  

O regime fiscal de cada sujeito depende das respetivas circunstâncias individuais, podendo estar 

sujeito a variações em qualquer momento. 

A informação fiscal contida na informação disponibilizada no sítio da Internet do BPG poderá 

não ser aplicável, ou não ser adequada às circunstâncias individuai de cada sujeito, devendo ser 

utilizada a assessoria profissional pertinente para cada caso. 

O BPG não assume qualquer responsabilidade quanto aos efeitos que a mencionada informação 

fiscal possa ter sobre as pessoas que acedam à informação divulgada neste sítio de Internet nem 

assume quaisquer obrigações de informar sobre alterações que possam ocorrer em termos 

legislativos ou quaisquer outros e que possam afetar a informação contida na presente 

comunicação. 


