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I. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO 

 

1.1 Âmbito e Objetivos 

 

O presente documento (doravante “Política”) estabelece a Política e os Procedimentos de 

Avaliação da Adequação do Banco Português de Gestão S.A. (doravante o “BPG”), tendo em 

conta o disposto no Código dos Valores Mobiliários, nomeadamente nos seus artigos 314.º,  

314.º-A e 314.º-D, bem como nos artigos 54.º a 58.º do Regulamento Delegado UE n.º 

2017/5651, nos termos dos quais o BPG deverá recolher informações suficientes para avaliar se 

os instrumentos financeiros ou serviços são adequados ao perfil dos clientes, de forma a 

determinar se o cliente compreende os riscos envolvidos, salvo as exceções legalmente 

previstas. 

 

A presente Política foi elaborada e aprovada tendo em conta as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, bem como as melhores práticas observadas a nível internacional, 

nomeadamente as referidas nas Orientações da European Securities and Markets Authority 

(ESMA), de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e transparência, tendo em vista 

a proteção dos interesses dos clientes do BPG. 

 

1.2 Avaliação da Adequação 

 

A avaliação da adequação compreende dois momentos distintos: 

 

a) O processo de recolha de informações sobre o conhecimento e a experiência de 

investimento de um determinado cliente, bem como, no âmbito da gestão de carteiras 

e da consultoria para investimento, também em matéria de situação financeira do 

cliente, incluindo a capacidade para suportar perdas e os seus objetivos de 

investimento, incluindo a sua tolerância ao risco;  

 

b) A subsequente avaliação da adequação: 

                                                           
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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i. De um determinado instrumento financeiro, serviço ou operação, ao perfil desse 

cliente; ou 

ii. Da globalidade de um pacote de serviços ou produtos ao perfil desse cliente. 

 

No processo de recolha da informação, o BPG desenvolve os seus melhores esforços para 

assegurar a fiabilidade das informações recolhidas junto dos clientes.  

 

Para o efeito, o BPG:  

 

a) Assegura que as perguntas que formula aos clientes são suscetíveis de ser por estes 

compreendidas;  

 

b) Verifica, na medida do possível, a correção, a atualidade e a completude da informação 

prestada pelo cliente, procurando acautelar, designadamente, que não existem 

inexatidões manifestas na informação prestada por cada cliente; 

 

c) Não formula as questões aos clientes de modo a induzi-los a realizar um determinado 

investimento;   

 

d) Confere o conjunto da informação prestada pelo cliente de modo a certificar-se da sua 

consistência e não contradição;  

 

e) Contacta o cliente para corrigir as eventuais inexatidões ou inconsistências detetadas.  

 

Com vista a assegurar a fiabilidade da informação prestada pelos clientes nos termos referidos 

no parágrafo anterior, o BPG assegura que é mantida uma relação estreita com os clientes, 

baseada no conhecimento pessoal e que os aspetos relacionados com a fiabilidade da 

informação prestada são referidos no Questionário DMIF II, sempre que aplicável, em nota a 

preencher pela pessoa ou pessoas que acompanharam o preenchimento do Questionário pelo 

cliente. Nesta matéria cumpre referir que, na senda do sustentado pela CMVM, o BPG baseia-

se essencialmente na informação prestada pelos clientes, salvo se tiver conhecimento ou estiver 

em condições de saber que a informação se encontra desatualizada ou é inexata ou incompleta. 
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No processo de categorização  do cliente, tal como previsto na Política e nos Procedimentos de 

categorização de Clientes do BPG e de forma a permitir uma correta avaliação da adequação, 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 DMIF II (Anexo I) 

ou do preenchimento do Questionário KYC (Anexo II), 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, tendo em vista determinar, quando aplicável, da capacidade 

jurídica do cliente para investir em ativos que possam pertencer também ao(à) seu(sua) 

parceiro(a), designadamente 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, pode o BPG utilizar a 

informação que já tenha sido prestada pelo cliente ao BPG no contexto da constituição da 

relação de clientela ou 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 

procedimentos do BPG correspondentes.  

 

No processo de avaliação da adequação e consequente decisão sobre os investimentos, 

operações e serviços adequados a cada cliente, o BPG assegura que são tidas em conta todas as 

informações de que o BPG dispõe sobre o cliente que possam ser relevantes para a avaliação da 

adequação, incluindo, em cada momento, a carteira de investimentos desse cliente, a repartição 

dos ativos na carteira, todos os riscos relevantes e os riscos diretos ou indiretos para o cliente.   

 

No processo de avaliação da adequação, são ainda deveres do BPG assegurar que:  
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a) Os serviços de consultoria de investimento e de gestão de carteiras prestados pelo BPG 

têm em conta um nível adequado de diversificação do risco;  

 

b) O cliente tem uma compreensão adequada da relação entre risco e retorno, incluindo a 

remuneração necessariamente baixa de ativos sem risco, a incidência do horizonte 

temporal na relação de investimento e o impacto dos custos nos seus investimentos; 

 

c) A situação financeira do cliente permite financiar os investimentos; 

 

d) O cliente está em condições de suportar eventuais perdas decorrentes dos 

investimentos;  

 

e) Tem conhecimento e tomou em consideração o período de tempo durante o qual o 

cliente está preparado para manter um investimento que envolva um produto ilíquido;  

 

f) Nenhum conflito de interesses é suscetível de afetar negativamente a qualidade da 

avaliação da adequação.  

 

No Questionário DMIF II, o BPG informa os seus clientes de que a avaliação da adequação tem 

por objetivo permitir ao BPG agir no melhor interesse do cliente.  

 

O BPG, no procedimento de avaliação da adequação, não declara nem transmite ao cliente a 

ideia de que é este quem decide sobre a Adequação da Operação. 

 

Ao prestar serviços de consultoria para investimento ou de gestão de carteiras que impliquem 

mudança de investimentos, quer através da venda de um instrumento e compra de outro, quer 

através do exercício de um direito de efetuar uma mudança em relação a um instrumento 

existente, o BPG recolhe as informações necessárias sobre os investimentos existentes do 

cliente e os novos investimentos recomendados, procedendo a uma análise dos custos e 

benefícios da mudança, de forma a poder demonstrar razoavelmente que os benefícios da 

mudança são superiores aos custos. 

 

1.3 Deveres em Matéria de Avaliação da Adequação 
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Nos termos do Código dos Valores Mobiliários, o BPG tem, no âmbito da avaliação da 

adequação, os seguintes deveres gerais:  

 

a) Dever de solicitar ao cliente informação relativa aos seus conhecimentos e experiência 

em matéria de investimento;  

 

b) Dever de avaliar se o cliente compreende os riscos envolvidos no tipo de instrumento 

financeiro ou no serviço considerado; 

 

c) Dever de avaliar da adequação da operação, serviço ou instrumento financeiro, às 

circunstâncias do cliente; 

 

d) Dever de advertir o cliente para o facto de a operação, o serviço ou o instrumento 

financeiro, não lhe ser adequado; 

 

e) Dever de advertir o cliente para o facto de que a sua recusa de prestar informação ou a 

prestação de informação insuficiente, impossibilitam o BPG de determinar a adequação 

da operação; 

 

f) Dever de assegurar a suficiência e a veracidade da informação que transmite sobre o 

cliente, quando dá instruções a outro intermediário, bem como da adequação das 

recomendações ou dos conselhos relativos ao serviço prestado. 

 

As advertências referidas nas alíneas d) e e) supra, são comunicadas pelo BPG ao cliente de 

forma padronizada.  

 

Além dos deveres referidos no parágrafo anterior e conforme o disposto no artigo 314.º-A do 

Código dos Valores Mobiliários, bem como no artigo 54.º do Regulamento Delegado UE n.º 

2017/565, no âmbito da prestação dos serviços de gestão de carteiras ou de consultoria para 

investimento, o BPG encontra-se, ainda, sujeito aos seguintes deveres adicionais:  

 

a) Dever de obter do cliente informação relativa à sua situação financeira, incluindo a sua 

capacidade para suportar perdas; 
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b) Dever de obter do cliente informação relativa aos seus objetivos de investimento, 

incluindo a sua tolerância ao risco; 

 

c) Dever de se abster de recomendar determinada operação ao cliente, caso não obtenha, 

da parte deste, a informação necessária para a realização da operação em causa;  

 

d) Dever de facultar ao cliente não profissional, antes de ser efetuada a transação, um 

documento que contenha um resumo relativo à adequação em que se especifique o 

aconselhamento prestado e o modo como esse aconselhamento corresponde às 

preferências, aos objetivos e a outras características do cliente; 

 

e) Dever de facultar ao cliente não profissional, uma avaliação periódica da adequação dos 

instrumentos financeiros recomendados, tipo e complexidade, bem como a razão da 

recomendação contendo uma declaração atualizada sobre o modo como o investimento 

corresponde às preferências, aos objetivos e a outras características do cliente;  

 

f) Dever de alertar o cliente não profissional sobre se os serviços ou instrumentos 

recomendados são suscetíveis de exigir uma revisão periódica dos seus acordos. 

 

1.4 Informação a Prestar ao BPG Pelos Clientes 

1.4.1. Finalidade da Informação 

 

No âmbito da prestação dos serviços de gestão de carteiras ou de consultoria para investimento, 

o BPG obtém do cliente, as informações necessárias para: 

 

a) Compreender os factos essenciais relacionados com o cliente;  

 

b) Considerar, com uma base razoável, que a operação específica a recomendar ou a iniciar 

no decurso da prestação de um serviço de gestão de carteiras corresponde aos objetivos 

de investimento do cliente; 

 

c) Considerar que o cliente pode suportar financeiramente quaisquer riscos de 

investimento conexos em coerência com os seus objetivos de investimento; 
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d) Considerar que a natureza do cliente assegura que este dispõe da experiência e dos 

conhecimentos necessários a compreender os riscos envolvidos na operação ou na 

gestão da sua carteira. 

 

1.4.2. Conteúdo da Informação   

1.4.2.1. Informação Obrigatória 

  

Nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, deve o BPG, ao solicitar ao 

cliente informação relativa aos seus conhecimentos e à sua experiência em matéria de 

investimento, incluindo necessariamente informação sobre:  

 

a) O tipo de serviços, de operações e de instrumentos financeiros com os quais o cliente 

está familiarizado; 

 

b) A natureza, o volume e a frequência das operações do cliente realizadas sobre certos 

instrumentos financeiros, assim como o período durante o qual foram realizadas; 

 

c) O nível de habilitações, a profissão atual ou a anterior profissão relevante do cliente.  

 

1.4.2.2. Informação Eventual (a obter pelo BPG “se for relevante”) 

1.4.2.2.1. Informação Relativa à Situação Financeira do Cliente 

 

Ao solicitar ao cliente informação relativa à sua situação financeira, o BPG deve incluir, sempre 

que for relevante, informação relativa a:  

 

a) Fonte e montante dos rendimentos regulares do cliente; 

 

b) Ativos do cliente (incluindo os ativos líquidos), investimentos do cliente, ativos 

imobiliários e compromissos financeiros regulares do cliente.  

1.4.2.2.2. Informação Relativa aos Objetivos de Investimento do Cliente  

 

Ao solicitar ao cliente informação relativa aos seus objetivos de investimento, o BPG deve incluir, 

sempre que tal seja relevante, informação relativa a: 
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a) Período de tempo durante o qual o cliente pretende deter o investimento; 

 

b) Preferências do cliente relativamente à assunção de risco; 

 

c) Perfil de risco do cliente; 

 

d) Objetivos do investimento do cliente.  

 

1.4.2.3. Prestação de informação: deveres adicionais  

 

Na recolha da informação a que se refere o ponto 1.4.2., o BPG deve proceder do seguinte modo:  

 

a) Não incentivar o cliente a não prestar a informação solicitada; 

 

b) Basear-se na informação prestada pelo cliente.  

 

Sem prejuízo, o BPG não deve basear-se na informação que lhe tenha sido prestada pelo cliente 

sempre que tenha conhecimento, ou esteja em condições de saber, que essa informação se 

encontra desatualizada, inexata ou incompleta.   

 

Sempre que o BPG receba de um outro intermediário financeiro instruções para prestar serviços 

de investimento em nome de um cliente desse intermediário financeiro, nos termos do disposto 

no n.º 6 do artigo 314. do Código dos Valores Mobiliários, o BPG pode basear-se no seguinte: 

 

a) Na informação prestada sobre o cliente pelo intermediário financeiro que contratou o 

BPG; 

b) Nas recomendações relativas ao serviço ou à operação que tenham sido transmitidas ao 

cliente pelo intermediário financeiro que contratou o BPG. 

1.5 Informação a Prestar pelo BPG aos Clientes 

 

Ao avaliar a adequação, o BPG deve informar os clientes efetivos ou potenciais, de forma clara 

e simples, de que a avaliação da conformidade serve para lhe permitir agir no melhor interesse 

do cliente. 

 



 
Informação Pública 

 
 

 

Banco Português de Gestão, S.A. 
11 

 

No âmbito da comercialização ou aconselhamento de produtos a clientes, o BPG disponibiliza 

informação, verbal e documental, sobre as características e os riscos dos produtos orientada 

pelos seguintes princípios: 

 

a) Clareza; 

 

b) Simplicidade; 

 

c) Completude; 

 

d) Tempestividade; e 

 

e) Objetividade. 

 

O BPG abstém-se da comercialização ou aconselhamento de produtos a clientes quando não 

seja possível determinar, com segurança, que o cliente compreendeu totalmente as 

características e os riscos dos produtos a comercializar ou aconselhar, devendo os colaboradores 

do BPG reportar quaisquer situações de dúvida fundada ao Responsável pela Função de 

Compliance. 

 

1.6 Especificidades Aplicáveis a Clientes Suscetíveis a Riscos de Conduta 

 

Ao analisar a informação prestada por um cliente, o BPG deve procurar identificar elementos 

que indiciem que este deve ser abrangido por um grau adicional de proteção contra riscos de 

conduta, designadamente em virtude de possuir algumas das seguintes características: 

 

a) Idade avançada; 

 

b) Emigrante; 

 

c) Concentração de investimentos num só produto. 
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Caso a análise global dos elementos fornecidos pelo cliente indique ser adequado conferir um 

grau adicional de proteção contra riscos de conduta, tal condição será assinalada no respetivo 

Questionário KYC. 

 

Na prestação de serviços a este cliente, o BPG terá especial cuidado na descrição dos produtos 

e serviços ao cliente, reportando os colaboradores do BPG ao Responsável pela Função de 

Compliance qualquer dúvida que surja quanto ao total esclarecimento do cliente quanto aos 

serviços, instrumentos financeiros, riscos associados e operações envolvidas.  

 

1.7 Especificidades Aplicáveis a Clientes que Sejam Investidores Profissionais   

 

Na prestação do serviço de consultoria para o investimento a um cliente que seja investidor 

profissional, o BPG pode presumir que o cliente consegue suportar financeiramente o risco de 

qualquer eventual prejuízo causado pelo investimento, exceto se o tratamento como investidor 

profissional tiver sido solicitado pelo cliente. 

 

Na prestação de um serviço de investimento a um cliente classificado como investidor 

profissional o BPG presume que esse cliente tem o nível necessário de experiência e de 

conhecimentos em relação aos instrumentos financeiros, às operações e aos serviços para os 

quais é tratado como tal.  

 

1.8 Especificidades Aplicáveis a Clientes Com Natureza de Pessoa Coletiva ou de Pessoa(s) 

Singular(es) Representada(s) e a Contas Coletivas 

 

A avaliação da adequação levada a cabo pelo BPG, relativamente a clientes com natureza de 

pessoa coletiva ou de pessoa(s) singular(es) representada(s), bem como nas situações de contas 

em regime de contitularidade, resulta da aplicação das seguintes regras e procedimentos: 

 

a) A categorização de cliente, nos termos e para os efeitos dos artigos 317.º e seguintes do 

Código dos Valores Mobiliários, é feita relativamente a cada um dos titulares 

individualmente, independentemente de serem pessoas singulares ou coletivas; 

 

b) O juízo abstrato de adequação (artigos 314.º e ss. do Código dos Valores Mobiliários), 

resultante do preenchimento do Questionário DMIF II, é também feito relativamente a 
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cada titular. Havendo representantes autorizados a movimentar a conta, o juízo 

abstrato de adequação, resultante do preenchimento do Questionário DMIF II, é feito, 

ainda, relativamente a cada representante. Especialidade: a situação financeira e os 

objetivos de investimento são sempre e só os respeitantes aos clientes representados 

(e podem diferir de titular para titular), já a experiência e os conhecimentos sobre os 

quais é necessário obter informação são relativos à(s) pessoa(s) do(s) representante(s) 

do(s) cliente(s) que seja(m) pessoa(s) singular(es) ou à(s) pessoa(s) autorizada(s) a 

efetuar transações em nome do(s) cliente(s); 

 

c) Sendo o cliente um grupo de pessoas singulares, ou seja, nos casos de contas coletivas 

solidárias ou conjuntas, o juízo abstrato de adequação, resultante do preenchimento do 

Questionário DMIF II, é feito pelo BPG, tendo em consideração a experiência e os 

conhecimentos do representante comum nomeado pelos titulares caso seja este o único 

a poder movimentar a conta, bem como a situação financeira e os objetivos de 

investimento acordados pelos titulares. Neste caso o BPG documenta devidamente a 

nomeação do representante comum e exige o acordo escrito dos titulares da conta 

conjunta relativamente à avaliação da adequação nos termos supramencionados, com 

identificação da situação financeira a considerar e dos seus objetivos de investimento; 

 

d) Caso os titulares mencionados na alínea anterior não procedam à nomeação de um 

representante comum, que seja o único responsável por movimentar a conta (tanto em 

virtude da falta de acordo quanto ao representante, como da existência de várias 

pessoas com poderes para movimentar a conta), ou se não chegarem a acordo quanto 

à situação financeira a considerar ou quanto aos seus objetivos de investimento, o BPG 

terá de recolher a informação necessária para proceder à avaliação da adequação 

relativamente a cada uma das pessoas individualmente consideradas; 

 

e) O juízo concreto de adequação (relativo a cada operação, produto ou serviço) é feito 

atendendo a quem pede o serviço concreto. O BPG avalia o carácter adequado da 

operação, serviço ou instrumento financeiro relativamente às circunstâncias pessoais 

da pessoa que pede o serviço de intermediação financeira em causa, 

independentemente da titularidade da conta. Cada contitular ou cada representante, 

só pode atuar (e fazer repercutir a sua atuação na conta) na medida dos seus 

conhecimentos e experiência; 
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f) Caso o BPG receba uma ordem relativa a instrumentos financeiros de um titular de uma 

conta coletiva solidária, terá de avaliar o carácter adequado da operação, produto ou 

serviço, em relação àquele titular em concreto, ainda que os atos deste se repercutam 

nos termos gerais, dada a natureza da conta, na esfera jurídica dos demais titulares. O 

mesmo se aplica quando a ordem seja dada por um representante, com a especialidade 

atrás mencionada; 

 

g) Se a conta for conjunta, todos os titulares têm de dar a ordem / instrução para ser 

possível movimentar a conta. Isto significa que podem existir situações em que é dada 

uma instrução relativa a um produto, serviço ou operação, que pode ser adequada para 

um dos titulares, mas não para outro(s). Estas situações podem ser mitigadas (mas não 

ultrapassadas completamente), caso os contitulares nomeiem um representante 

comum, que seja o único responsável por movimentar a conta, procedendo o BPG nos 

termos supramencionados quanto à avaliação da adequação 

 

Sempre que haja disparidade na avaliação da adequação dos vários titulares e/ou dos titulares 

e do representante, nos casos em que a avaliação da adequação tenha de ser feita quanto a 

mais do que uma pessoa apesar da aplicação dos procedimentos supramencionados, aplicam-

se as seguintes regras de prevalência em matéria de adequação: 

 

a) Relativamente à informação sobre a situação financeira, o BPG dá prevalência à do 

titular que tenha a situação financeira mais débil; 

 

b) Relativamente à informação sobre os objetivos de investimento, o BPG dá prevalência 

aos do titular que tenha objetivos de investimento mais conservadores;  

 

c) Relativamente à informação sobre os conhecimentos e experiências financeiros, o BPG 

dá prevalência aos da pessoa que tenha menos conhecimentos e experiência em termos 

financeiros (nestes casos, havendo uma grande disparidade, o BPG pode sugerir que 

sejam abertas contas distintas por titular). 

 

1.9 Atualização da Informação dos Clientes 
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De forma a manter atualizada a informação de que dispõe sobre os seus clientes, possibilitando 

a correta avaliação da adequação, o BPG adota os seguintes procedimentos: 

 

a) Nos termos dos 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 e (ii) determine da adequação aos clientes dos serviços a prestar e/ou das 

operações a realizar;  

 

b) No âmbito dos referidos contratos, os clientes comprometem-se ainda a manter o BPG 

devidamente atualizado de quaisquer alterações à informação prestada; 

 

c) Também o Questionário DMIF II, a preencher e assinar pelo cliente, contém o expresso 

compromisso do cliente no sentido da atualização da informação prestada aquando do 

preenchimento do questionário;  

 

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

mantêm-se atentos a uma eventual modificação que exija a atualização do Questionário 

DMIF II, 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. 

 

1.10 Qualificação dos Colaboradores do BPG 

 

O BPG assegura que os seus colaboradores envolvidos na avaliação da adequação de clientes, 

prestação de informações sobre produtos de investimento ou sobre serviços de investimento, 

possuem um nível adequado de conhecimentos e de capacidade técnica, adotando como 

critérios da avaliação dos seus conhecimentos e competências as Orientações da European 

Securities and Markets Authority (ESMA)2.  

 

                                                           
2 Orientações relativas à avaliação de conhecimentos e competências – da European Securities and Markets Authority 
(ESMA) 22/03/2016 | ESMA/2015/1886 PT (rev). 
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O BPG assegura, designadamente, que os referidos colaboradores: 

 

a) Compreendem o papel que desempenham no processo de avaliação da adequação; 

 

b) Possuem capacidade técnica suficiente no domínio dos mercados financeiros para 

compreender os instrumentos, as operações e os serviços que recomendam ou que 

realizam em nome do cliente nas carteiras sob gestão;  

 

c) Possuem as qualificações, os conhecimentos e a capacidade técnica, necessários ao 

desempenho das suas responsabilidades, o que inclui um conhecimento suficiente dos 

requisitos e dos procedimentos regulamentares aplicáveis;   

 

d) Possuem as qualificações necessárias para poder avaliar as necessidades e as 

circunstâncias específicas do cliente; 

 

e) Possuem a capacidade técnica suficiente para aferir se as características dos 

instrumentos, operações e serviços correspondem às necessidades e circunstâncias 

específicas do cliente; 

 

f) Têm os conhecimentos técnicos necessários para compreender as características e os 

riscos dos instrumentos financeiros distribuídos, ou que se pretendam distribuir e os 

serviços prestados, assim como as necessidades, as características e os objetivos do 

mercado-alvo identificado. 

 

Com vista a assegurar a adequada qualificação dos seus colaboradores para efeitos da avaliação 

da adequação, o BPG adota os seguintes procedimentos: 

 

a) Recrutamento e contratação de pessoas com formação, habilitação e/ou experiência 

relevantes em matéria de investimento em instrumentos financeiros; 

 

b) Realização periódica de ações de formação em diferentes áreas, tendo em vista uma 

cultura sólida e consistente de formação de novos colaboradores, bem como de todos 

os colaboradores quando uma alteração legal, regulamentar ou de mercado, entre 

outras, assim o justifique; 
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c) Realização de reuniões com periodicidade mensal, onde estão presentes todas as 

pessoas com funções relevantes e dos vários patamares hierárquicos e organizacionais 

dentro da instituição, nomeadamente o Responsável pela Função de Compliance, o 

Responsável pela Função de Gestão de Riscos, o Responsável pela área de gestão de 

ativos, bem como os colaboradores com funções comerciais, para discussão e análise 

das carteiras e dos produtos selecionados para aconselhamento ou para integrarem as 

carteiras de clientes sob gestão, com enfoque nas regras know your merchandise e know 

your customer, incluindo em matéria de risco e retorno; 

 

1.11 Acordos com Clientes Profissionais e Não Profissionais 

 

No âmbito da prestação de serviços de investimento, o BPG celebra um acordo de base por 

escrito com o cliente, em papel ou noutro suporte duradouro, que estabeleça os direitos e 

obrigações essenciais do BPG e do cliente.  

 

O referido acordo escrito define os direitos e obrigações essenciais das partes e inclui os 

seguintes elementos: 

 

a) Uma descrição dos serviços e, se for caso disso, a natureza e a extensão da consultoria 

para investimento a ser prestada; e 

 

b) No caso de serviços de gestão de carteiras, os tipos de instrumentos financeiros que 

podem ser adquiridos e vendidos e os tipos de operações que podem ser executadas 

em nome do cliente, bem como quaisquer instrumentos ou transações proibidas. 

 

1.12 Manutenção de Registos 

 

O BPG mantém registos das avaliações da adequação realizadas, os quais incluem os seguintes 

elementos: 

 

a) O resultado da avaliação da adequação; 
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b) Qualquer aviso dado ao cliente, caso o serviço de investimento ou a compra do produto 

tenham sido avaliados como potencialmente inapropriados para o cliente, se o cliente 

pediu para avançar com a transação apesar desse aviso e, se for caso disso, se o BPG 

aceitou o pedido do cliente para avançar com a transação; 

 

c) Qualquer aviso dado ao cliente caso o cliente não tenha prestado informações 

suficientes para permitir ao BPG realizar a avaliação da adequação, se o cliente pediu 

para avançar com a transação apesar desse aviso e, se for caso disso, se o BPG aceitou 

o pedido do cliente para avançar com a transação.  

 

1.13 Aprovação, Divulgação e Avaliação da Política de Avaliação da Adequação 

 

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. 

 

 

ANEXO I-A  – Questionário DMIF II – Pessoa Singular 

 

Disponível em: \\Bpg-main\SISTEMA_NORMATIVO\INSTRUÇÕES DE SERVIÇO\2020\IS 81-2020  
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ANEXO I-B  – Questionário DMIF II – Pessoa Coletiva 

 

Disponível em: \\Bpg-main\SISTEMA_NORMATIVO\INSTRUÇÕES DE SERVIÇO\2020\IS 81-2020  
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ANEXO II-A – Questionário KYC – Pessoa Singular 

 

Disponível em: \\Bpg-main\SISTEMA_NORMATIVO\INSTRUÇÕES DE SERVIÇO\2020\IS 81-2020  
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ANEXO II-B – Questionário KYC – Pessoa Coletiva 

 

Disponível em: \\Bpg-main\SISTEMA_NORMATIVO\INSTRUÇÕES DE SERVIÇO\2020\IS 81-2020  
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