
1/16

GPS 003 0510

BANCO PRIVADO ATLÂNTICO - EUROPA, S.A. 
Avenida da Liberdade n.º 259, 1250-143 Lisboa Portugal
Capital Social EUR 50.000.000 Matriculado na CRC de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 508 903 009

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO AO INVESTIDOR

Directiva Dos MercaDos De instruMentos Financeiros (DMiF)

1. Introdução 

2. Classificação de clientes

3. Testes de Adequação e Carácter Apropriado

4. Transmissão de ordens

5. Conflitos de interesses

6. Tratamento de reclamações 

7. Protecção dos activos de clientes

8. Informação sobre custos

9 .Riscos gerais associados ao investimento em instrumentos financeiros

10. Glossário

2 

3 

4

5

7

8

9

10

11

15

ÍndicePG.



2/16

GPS 003 0510

BANCO PRIVADO ATLÂNTICO - EUROPA, S.A. 
Avenida da Liberdade n.º 259, 1250-143 Lisboa Portugal
Capital Social EUR 50.000.000 Matriculado na CRC de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 508 903 009

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO AO INVESTIDOR

Neste documento encontrará informação importante sobre as políticas adoptadas pelo Banco Privado Atlântico – Europa, S.A. (doravante designado por BANCO) na prestação dos ser-
viços de intermediação financeira. Esta brochura foi elaborada para dar cumprimento aos deveres de informação a prestar aos Clientes do BANCO, no âmbito da prestação de serviços 
de intermediação financeira, de acordo com a Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros - Directiva n.o 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril 
de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros - (DMIF), a qual foi transposta para o Direito Português pelo Decreto-Lei n.o 357-A/2007, de 31 de Outubro, que introduziu 
alterações ao Código dos Valores Mobiliários.
O BANCO, com o número de pessoa colectiva e de matrícula 508 903 009, com o capital social de Euros 50.000.000 (cinquenta milhões de euros) tem sede na Avenida da Liberdade nº259 a Mota 
1250-143 em Lisboa. O BANCO encontra-se registado junto do Banco de Portugal sob o número 189 e junto da CMVM sob o número 343.

O BANCO está autorizado, pela Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários, a exercer as seguintes actividades de intermediação financeira:
a) Recepção e transmissão de ordens por conta de outrem; 
b) Negociação por conta própria; 
c) Consultoria para investimento; 
d) Tomada firme e colocação;
e) Registo e depósito de instrumentos financeiros; 
f) Assistência em oferta pública relativa a valores mobiliários; 
g) Consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia industrial e questões conexas, bem como a fusão e a aquisição de empresas.

temas

classificação de clientes - A DMIF determina que os intermediários financeiros classifiquem os seus clientes de acordo com os seus conhecimentos e experiência nos mercados finan-
ceiros. Desta forma os clientes devem ser classificados em três categorias, privados, profissionais ou contrapartes elegíveis. Os clientes classificados como privados recebem um grau 
de protecção legal superior ao dos clientes classificados como profissionais ou como contrapartes elegíveis.

adequação e carácter apropriado - Na prestação de serviços de consultoria para investimento, a entidade prestadora deve efectuar um Teste de Adequação ao seu cliente para poder 
aferir os seus conhecimentos, experiência e perfil de risco, bem como a sua situação financeira, e os seus objectivos de investimento.
Nos restantes serviços que envolvam instrumentos financeiros de natureza complexa, a entidade prestadora deve proceder a um Teste de Carácter Apropriado, para apurar o nível de 
conhecimentos, experiência e perfil de risco em relação ao serviço ou instrumento financeiro solicitado pelo cliente.

transmissão de ordens - Os clientes receberão informações adequadas relativamente à política de transmissão de ordens a adoptar pelo Banco. Esta política estabelece a forma como 
são tratadas as ordens dos clientes.

conflitos de interesses - As entidades que prestam serviços de investimento devem assegurar uma gestão adequada e transparente dos conflitos de interesses que possam surgir, 
especialmente quando estes possam originar prejuízos para os clientes.

tratamento de reclamações – As entidades que prestam serviços de investimento devem assegurar o direito à reclamação por parte dos seus clientes. O Banco garante que as reclama-
ções são tratadas de forma transparente e eficaz e assegurando uma resposta rápida ao cliente.

Protecção dos activos dos clientes - As entidades que prestam serviços de investimento devem tomar as medidas adequadas para salvaguardar os bens dos clientes que lhes tenham 
sido confiados.

informação sobre custos - As entidades que prestam serviços de investimento têm a obrigação de fornecer informação acerca de honorários, comissões e benefícios recebidos ou 
pagos em resultado da prestação de serviços de investimento ou de serviços auxiliares prestados aos seus clientes.

riscos gerais associados ao investimento em instrumentos financeiros – O investimento em instrumentos financeiros acarreta um conjunto de riscos financeiros. Nesta secção encon-
trará uma breve descrição das características dos principais instrumentos financeiros bem como alguns alertas sobre os principais riscos associados ao investimento.
À luz da DMIF, o BANCO envidará todos os esforços para proporcionar aos seus clientes todos os benefícios de um modelo de negócio transparente e integrado.
Nas secções seguintes encontrará informações adicionais relativas aos temas acima indicados.

1. introDução
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a DMiF determina que os intermediários financeiros classifiquem os seus clientes de acordo com os seus conhecimentos e experiência nos mercados financeiros. Desta forma os 
clientes devem ser classificados em três categorias: privados, profissionais ou contrapartes elegíveis. os clientes classificados como privados recebem um grau de protecção legal 
superior ao dos clientes classificados como profissionais ou como contrapartes elegíveis.

Nos termos da Política de Classificação de Clientes adoptada pelo Banco, os clientes podem ser classificados numa das seguintes categorias: “contraparte elegível”, “Cliente Profis-
sional” (corresponde a «investidor qualificado»), “Cliente Privado” (corresponde a «investidor não qualificado»).
Na relação com os seus clientes o Banco considera que as Contrapartes Elegíveis e os Clientes Profissionais possuem a experiência, os conhecimentos e a qualificação necessários 
para tomar as suas próprias decisões de investimento, compreendendo os riscos que as mesmas envolvem, uma vez ponderada a natureza dos serviços, instrumentos financeiros e 
operações a contratar.

Com base na informação obtida de cada um dos clientes o Banco classifica-os, por sua iniciativa, como: Contraparte Elegível ou Cliente Privado. Os clientes, em relação aos quais não se 
verifiquem os requisitos de Contraparte Elegível, quer sejam pessoas singulares ou colectivas são classificados, por iniciativa do Banco, como Clientes Privados.

A todos os clientes é comunicado que podem solicitar a alteração da classificação que lhes seja atribuída e os termos em que podem apresentar tal pedido.
A classificação atribuída aplica-se a todos os mercados, serviços, instrumentos financeiros e operações.

Os clientes classificados como Contrapartes Elegíveis e Clientes Profissionais são responsáveis por informar de imediato o Banco da alteração das circunstâncias que justificaram a 
classificação que lhes foi atribuída.

Um cliente Contraparte Elegível pode solicitar, por escrito, a alteração da sua classificação para Cliente Profissional ou para Cliente Privado. O banco pode recusar a prestação de serviços 
de intermediação a Contrapartes Elegíveis que solicitem o tratamento como cliente profissional ou privado.

Um cliente a quem tenha sido atribuída a classificação de Cliente Privado pode solicitar, por escrito, a alteração da sua classificação para Cliente Profissional. A reclassificação do cliente 
em satisfação da sua solicitação depende de avaliação prévia, a realizar pelo Banco, sobre os conhecimentos e a experiência do cliente.

2. classiFicação De clientes
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na prestação de serviços de consultoria para investimento, a entidade prestadora deve efectuar um teste de adequação ao seu cliente para poder aferir os seus conhecimentos, 
experiência e perfil de risco, bem como a sua situação financeira, e os seus objectivos de investimento.

nos restantes serviços que envolvam instrumentos financeiros de natureza complexa, a entidade prestadora deve proceder a um teste de carácter apropriado, para apurar o nível 
de conhecimentos, experiência e perfil de risco em relação ao serviço ou instrumento financeiro solicitado pelo cliente.

negociação de instrumentos Financeiros não complexos
O Banco não é obrigado a realizar o Teste de Carácter Apropriado sempre que o investidor, por sua iniciativa, der uma ordem de compra ou venda de acções que sejam negociadas em 
mercado regulamentado ou sobre qualquer outro instrumento financeiro considerado não complexo (ver tabela 1).

negociação de instrumentos Financeiros complexos
Caso o cliente pretenda dar uma ordem sobre quaisquer instrumentos financeiros complexos (ver tabela 1), o Banco é obrigado a fazer o Teste de Carácter Apropriado e a avaliar os 
conhecimentos e a experiência do investidor em mercados financeiros, excepto nos casos em que o cliente é tratado como Investidor Profissional.

consultoria para investimento
Previamente à prestação de serviços de consultoria para investimento, para além da recolha de informação do nível de conhecimento do cliente e da sua experiência como investidor, o 
Banco tem a obrigação de solicitar ao cliente informação sobre a sua situação financeira e os seus objectivos de investimento, de modo a realizar o teste de adequação e a poder fazer 
recomendações personalizadas relativamente a produtos e serviços de investimento, no sentido de garantir que os mesmos se adequam ao perfil de risco dos seus clientes.
No caso do cliente ter sido classificado como Cliente Profissional o Banco continua obrigado a fazer o Teste de Adequação, podendo porém solicitar apenas a informação relativa à 
situação financeira do cliente e aos seus objectivos de investimento. Neste caso, o Banco assume que o cliente possui os conhecimentos e experiência necessária suficientes para as-
sumir qualquer risco relacionado com o investimento.

Tabela 1 – Definição e Listagem de Instrumentos Financeiros Complexos e Não Complexos

3. testes De aDequação e carácter aProPriaDo

instruMentos Financeiros

não-complexos complexos

Os instrumentos financeiros não complexos são mais simples e apresentam 
tendencialmente menor risco. A rendibilidade de um investimento em instrumentos 
financeiros não complexos inclui normalmente a rendibilidade resultante da evolução dos 
preços em bolsa (mais ou menos-valias) e a remuneração periódica (dividendos ou juros). 

Nos instrumentos financeiros complexos a rendibilidade e o risco são mais difíceis de 
determinar. Nalguns casos podem estar ligados ao comportamento de outro instrumento 
financeiro (o activo subjacente) de que depende a sua valorização.

Exemplos:

 – Acções negociadas em mercado regulamentado
– Obrigações, que não incorporem derivados (exemplos: obrigações do tesouro, 
obrigações de dívida privada)
– Instrumentos do mercado monetário (como por exemplo bilhetes do tesouro e papel 
comercial)
– Unidades de participação em organismos de investimento colectivo em valores 
mobiliários harmonizados

Exemplos:

– Acções não negociadas em mercado regulamentado
– Obrigações que incorporam derivados (exemplo: obrigações com warrant)
– Unidades de participação em fundos especiais de investimento
– Títulos de participação
– Direitos (de subscrição e de incorporação)
– Warrants autónomos (incluindo turbo warrants, inline warrants)
– Certificados
– Reverse convertibles
– Credit linked notes
– Valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC)
– Futuros
– Opções
– Swaps
– Forwards
– Contratos derivados para a transferência de risco de crédito
–Contratos diferenciais (CFD)
– Contratos derivados sobre mercadorias



5/16

GPS 003 0510

BANCO PRIVADO ATLÂNTICO - EUROPA, S.A. 
Avenida da Liberdade n.º 259, 1250-143 Lisboa Portugal
Capital Social EUR 50.000.000 Matriculado na CRC de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 508 903 009

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO AO INVESTIDOR

os clientes receberão informações adequadas relativamente à política de transmissão de ordens a adoptar pelo Banco. esta política estabelece a forma como são tratadas as ordens 
dos clientes.

A Política de Transmissão de Ordens adoptada aplica-se às ordens sobre instrumentos financeiros melhor identificados na tabela 2.
O Banco não coloca à disposição dos Clientes a utilização de meios de comunicação à distância (e.g. telefone, fax, e-mail) para a transmissão de ordens sobre instrumentos financeiros 
complexos.

Na recepção e transmissão de ordens recebidas de Clientes o Banco adopta as medidas razoáveis para obter o melhor resultado possível para os seus Clientes, tendo em conta a 
natureza das ordens, as prioridades colocadas pelos Clientes e o mercado em questão.

Para cumprir o princípio de qualidade de transmissão o Banco considera vários factores, nomeadamente: (i) as características da ordem do Cliente; (ii) os instrumentos financeiros 
objecto da referida ordem; (iii) e as estruturas de negociação às quais se pode dirigir a ordem em causa.

O Banco não faz distinção entre Cliente Privado ou Profissional e, consequentemente, não concede um tratamento diferenciado em função da referida classificação para efeitos de 
transmissão de ordens para execução nas melhores condições.

Salvo se outra for a vontade do Cliente, na transmissão de ordens para execução o Banco procurará que na execução seja atribuída importância primordial à contrapartida pecuniária 
global, a qual, nos termos do CVM é avaliada em função do seguinte:

a) o preço dos Instrumentos Financeiros; 
b) os custos directos e indirectos relacionados com a execução da ordem, incluindo os gastos contraídos directamente associados com a execução da ordem, as taxas ou comissões 
cobradas pelas estruturas de negociação, as comissões de liquidação ou de compensação e quaisquer outras comissões pagas a terceiros envolvidos na execução da ordem.

Dependendo das circunstâncias concretas, pode ser atribuída maior importância aos factores que a seguir se indicam, na medida em que os mesmos sejam cruciais para obter o melhor 
resultado possível em termos de contrapartida global:

a) Rapidez na execução;
b) Probabilidade de execução e liquidação;
c) Volume e natureza da ordem.

As instruções específicas do cliente devem sempre ser respeitadas. Alerta-se porém que as mesmas podem impedir o Banco de obter o melhor resultado possível no que diz respeito 
aos elementos cobertos por essas instruções.

As ordens recebidas de Clientes serão transmitidas e colocadas junto de entidades terceiras que serão encarregues da sua execução (“Intermediários de Execução”).

O Banco adopta todas as medidas razoáveis na sua relação com os Intermediários de Execução seleccionados, para assegurar que os mesmos adoptam as medidas e procedimentos 
que permitem ao Banco cumprir com as obrigações estabelecidas na presente Política, no que respeita a cada tipo de instrumento financeiro.

O Banco pode seleccionar um único Intermediário de Execução relativamente a uma ou mais categorias de instrumentos financeiros objecto da ordem recebida de um Cliente, desde 
que fique assegurado que esse Intermediário de Execução permite ao Banco obter resultados para os seus Clientes que sejam, pelo menos, tão bons como os resultados que obteria, 
dentro do razoável, caso utilizasse outros Intermediários de Execução.

Ao transmitir ordens a Intermediários de Execução, pode suceder que a política de execução de ordens dessa entidade admita a possibilidade de execução das ordens fora de um 
mercado regulamentado ou de um Sistema de Negociação Multilateral (SNM), a qual é consentida pelos Clientes nos Termos e Condições de Abertura de Conta.

As ordens comunicadas ao Banco são comunicadas ao Intermediário de Execução, ficando a sua execução dependente das limitações do mercado em causa e da entidade a quem as 
ordens forem transmitidas.

O Banco não procede à agregação de ordens.

4. transMissão De orDens
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Tabela 2

Tabela 3

instruMentos Financeiros

- Valores mobiliários de qualquer tipo, incluindo os de natureza monetária: nomeadamente, acções, obrigações, unidades de participação em fundos de investimento (UP’s), títulos de 
participação (TP’s), warrants autónomos;

- Instrumentos derivados: opções, futuros, swaps, contratos a prazo ou outros relativos a valores mobiliários, divisas, taxas de juro, índices, mercadorias ou para transferência de risco 
de crédito.

- Instrumentos do mercado monetário, com excepção dos meios de pagamento: certificados de depósito, papel comercial, bilhetes de tesouro;

- Contratos diferenciais.

interMeDiários De execução Por categoria De instruMento Financeiro

categoria de instrumento Financeiro intermediários de execução a quem são transmitidas as ordens recebidas de clientes

 Valores mobiliários Caixa - Banco de Investimento
Millennium Investment Bank
Banco Espírito Santo Investment
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Sucursal portuguesa)

Instrumentos derivados Caixa - Banco de Investimento
Millennium Investment Bank
Banco Espírito Santo Investment
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Sucursal portuguesa)

Instrumentos do mercado monetário Caixa - Banco de Investimento
Millennium Investment Bank
Banco Espírito Santo Investment
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Sucursal portuguesa)

Contratos diferenciais Caixa - Banco de Investimento
Millennium Investment Bank
Banco Espírito Santo Investment
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Sucursal portuguesa)
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as entidades que prestam serviços de investimento devem assegurar uma gestão adequada e transparente dos conflitos de interesses que possam surgir, especialmente quando 
estes possam originar prejuízos para os clientes.

O Banco assume o compromisso de tratar os interesses dos Clientes com equidade e transparência. Em situação de conflito de interesses, o Banco compromete-se a dar prevalência aos 
interesses dos Clientes em relação aos seus próprios interesses ou de sociedades com as quais se encontra em relação de grupo ou de domínio, bem como em relação aos interesses 
dos titulares dos órgãos sociais ou dos de agente vinculado ao seu serviço ou dos colaboradores de ambos.

O Banco compromete-se a adoptar uma postura sempre cooperante e construtiva no relacionamento com as autoridades de supervisão e regulação no que diz respeito à adopção de 
medidas e procedimentos considerados adequados para a prevenção e gestão de situações de conflito de interesses.

Atento o escopo das actividades de intermediação do Banco, podem ser identificadas, nomeadamente, as seguintes situações de potencial conflito de interesses:
a) O Banco pode entrar em negócios e actividades ligadas a negociação de instrumentos financeiros para a sua própria carteira e/ou por conta de Clientes e ao mesmo tempo 
outros Clientes estarem a actuar nos mesmos mercados transaccionando sobre os mesmos instrumentos financeiros;
b) O Banco pode prestar serviços de consultoria para investimento aos seus Clientes e em simultâneo recomendar a esses Clientes a compra ou venda de produtos directa ou 
indirectamente emitidos por si próprio ou suas associadas.

O Banco adopta, nomeadamente, os seguintes procedimentos para prevenir potenciais situações de conflito de interesses:
a) As várias unidades orgânicas do Banco funcionam de forma independente e autónoma, com estrita segregação da informação confidencial;
b) O Banco mantém barreiras físicas (chinese walls) entre as seguintes Direcções: Banca Relacional, Banca Corporate, Banca de Investimento, Mercados Financeiros.

O Banco implementa medidas de acesso e tratamento de informação destinadas a limitar a possibilidade de conflito de interesses por via da utilização indevida de informação.

A decisão sobre o modo de gestão da situação de conflitos identificada é da competência da Comissão Executiva, cuja reunião extraordinária deve ser convocada de imediato, caso 
necessário.

Quando as medidas e procedimentos implementados para assegurar a gestão de conflitos de interesses não forem suficientes para assegurar, com razoável confiança, que serão 
evitados os riscos de lesão dos interesses dos Clientes, o Banco informará o Cliente de forma genérica sobre as potenciais fontes de conflitos de interesses, antes de prosseguir o 
relacionamento comercial.

5. conFlitos De interesses
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as entidades que prestam serviços de investimento devem assegurar o direito à reclamação por parte dos seus clientes. o Banco garante que as reclamações são tratadas de forma 
transparente e eficaz e assegurando uma resposta rápida ao cliente.

As Reclamações podem ser apresentadas oralmente ou por escrito. As Reclamações podem ser apresentadas pelos seguintes meios:
a) Carta, dirigida a Banco Privado Atlântico – Europa, S.A., Avenida da Liberdade, n.º 259, 1250-143 Lisboa;
b) E-mail, através do endereço geral@atlantico.eu; 
c) Telefone, para o número (+351) 210 403 400; 
d) Fax, para o número (+351) 210 403 403; ou 
e) Inscrição no Livro de Reclamações.

Na Reclamação o Cliente deve indicar: (i) o seu nome completo e domicílio; (ii) o motivo da Reclamação; (iii) a agência ou Unidade Orgânica onde se produziram os factos objecto da 
Reclamação; (iv) o Colaborador a quem são imputados os factos objecto de Reclamação.

As Reclamações devem ser acompanhadas de todos os documentos ou outros elementos que o Reclamante tenha em seu poder e que demonstrem os factos objecto da Reclamação 
ou que sejam convenientes para a análise da Reclamação.

Todas as Reclamações devem ser devidamente analisadas pelo Gabinete Compliance , s endo apenas permitida a rejeição liminar da Reclamação em caso de:
a) Ininteligibilidade da Reclamação; 
b) Existência de situação de litispendência ou de caso julgado com objecto coincidente; 
c) Omissão de dados essenciais para a tramitação da Reclamação; 
d) Nas situações previstas em a) e c), se decorrido o prazo estipulado pelo Gabinete de Compliance, o cliente não tenha aperfeiçoado a Reclamação. 
e)Identidade do objecto da Reclamação com o de outra Reclamação, pendente ou já apreciada, apresentada pelo mesmo Cliente.

Nos casos previstos no número anterior, a rejeição da Reclamação deve ser comunicada de forma fundamentada ao Reclamante.

Os Clientes podem desistir das suas Reclamações a todo o tempo. A decisão sobre as Reclamações apresentadas pelos Clientes cabe à Comissão Executiva do Banco.

6. trataMento De reclaMações
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as entidades que prestam serviços de investimento devem tomar as medidas adequadas para salvaguardar os bens dos clientes que lhes tenham sido confiados.

A DMIF exige que as entidades que prestem serviços de investimento adoptem e apliquem medidas administrativas e de segregação efectivas, com vista a assegurarem a protecção 
dos activos e direitos de propriedade dos clientes.

Dado que o Banco Privado Atlântico - Europa pode efectuar a custódia de activos financeiros ou fundos de clientes, em conformidade com as normas locais vigentes, devem ser adop-
tadas as medidas abaixo referidas, tendo as mesmas sido concebidas por forma a salvaguardar os activos de clientes no decurso da prestação de serviços de investimento (a lista das 
medidas mais significativas que se segue não é exaustiva):

- Manutenção de todos os registos e contas necessários para permitir a qualquer momento, e de forma rápida, individualizar os activos por clientes e carteira própria do Banco;
- Manutenção dos registos e contas de forma a garantir a sua precisão e, especialmente, a sua correspondência com os instrumentos financeiros e fundos dos clientes;

- Reconciliação regular das contas e dos registos internos com os de terceiros que têm mandato para guardar esses activos;
- Adopção das medidas necessárias para garantir que os instrumentos financeiros de clientes depositados junto de um terceiro, se distinguem dos instrumentos financeiros 
que pertençam ao referido terceiro.

Adopção das medidas de organização adequadas para minimizar o risco de perda ou redução do valor dos activos dos clientes ou dos direitos relacionados com os mesmos, em con-
sequência de uma utilização incorrecta, fraude, administração deficiente, manutenção inadequada de registos ou negligência.

7. Protecção Dos activos De clientes
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as entidades que prestam serviços de investimento têm a obrigação de fornecer informação acerca de honorários, comissões e benefícios recebidos ou pagos em resultado da 
prestação de serviços de investimento ou de serviços auxiliares prestados aos seus clientes.

No âmbito da legislação que resultou da transposição da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros o Banco está obrigado informar os clientes sobre as contrapartidas que 
possa vir a receber. De acordo com as práticas de mercado geralmente aceites, os intermediários financeiros que prestam serviços de investimento podem ser remunerados pela sua 
actuação como distribuidores de produtos, recebendo contrapartidas pecuniárias (honorários, comissões ou retrocessões) ou benefícios de outra natureza, tais como suporte em 
análises, formação e apoio à comercialização de instrumentos financeiros.

Quando pretender subscrever um produto ou serviço de investimento em particular e considere que necessita de informação mais detalhada no sentido de poder tomar uma decisão 
informada com carácter prévio à prestação do referido produto ou serviço relevante por parte do Banco, por favor contacte o seu gestor de cliente.

Honorários de distribuição
O Banco poderá receber honorários pelo papel que assume como distribuidor de produtos do respectivo grupo, bem como pela distribuição de produtos de terceiros. Estes honorários 
remuneram o Banco pelas funções que este exerce como distribuidor e compensam os custos incorridos no decurso da respectiva função. O cliente beneficia destes produtos e serviços 
que o Banco coloca à sua disposição, que incluem o acesso a produtos, documentação específica sobre os mesmos, o “know-how” dos gestores do Banco (incluindo os serviços e 
assistência prévia e posterior à contratação), manutenção de informação sobre os produtos, eficiência operativa, acesso ao valor líquido global (NAV – Net Asset Value), bem como a 
investigação e selecção rigorosa de produtos de fornecedores de primeira linha.

os honorários de distribuição representam um custo adicional para os clientes?
Quando o cliente contrata um produto de investimento é devido o pagamento de uma comissão de gestão anual ou custos de estruturação, quando se tratam de produtos estruturados, 
conforme o Preçário em vigor. Os honorários de distribuição estão incluídos nas referidas comissões de gestão ou nos custos de montagem da estrutura e, consequentemente, nunca 
poderão representar nenhum custo adicional para o cliente.

Produtos Banco
Caso o produto de investimento seja concebido dentro do BANCO, este realizará tanto a função de fabricante como a de distribuidor, o significa que 100% dos honorários cobrados pelo 
produto permanecerão no seio do BANCO, ocorrendo apenas uma mera redistribuição de receitas dentro do Grupo.

como se fixam os honorários de distribuição?
Em conformidade com as práticas de mercado geralmente aceites, os honorários de distribuição são fixados com base nas comissões de gestão da instituição de investimento colectivo 
em causa. Os honorários de distribuição recebidos relativamente a instituições de investimento colectivo de terceiros, representam, de um modo geral, até 50% das comissões de 
gestão (que podem variar entre 0,1% p.a. para produtos de mercado monetário até 3% p.a. para fundos alternativos). Relativamente aos produtos estruturados, os honorários são 
geralmente inferiores a 1% ao ano, podendo alcançar, excepcionalmente, até 2% ao ano.

8. inForMação soBre custos



11/16

GPS 003 0510

BANCO PRIVADO ATLÂNTICO - EUROPA, S.A. 
Avenida da Liberdade n.º 259, 1250-143 Lisboa Portugal
Capital Social EUR 50.000.000 Matriculado na CRC de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 508 903 009

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO AO INVESTIDOR

o investimento em instrumentos financeiros acarreta um conjunto de riscos financeiros. nesta secção encontrará uma breve descrição das características dos principais instrumen-
tos financeiros bem como alguns alertas sobre os principais riscos associados ao investimento.

introdução
A prestação de serviços de intermediação financeira sobre instrumentos financeiros rege-se, em Portugal, pelo Código dos Valores Mobiliários (CVM). Este diploma obriga os inter-
mediários financeiros (e, consequentemente, o Banco Privado Atlântico - Europa), a informar os seus clientes dos riscos associados ao investimento em instrumentos financeiros.
O conteúdo exacto da informação a prestar depende da classificação atribuída ao cliente (privado ou profissional), contudo, a maioria dos deveres de informação aplica-se, exclusi-
vamente, quando o cliente é privado. Neste sentido, esta brochura destina-me especialmente a investidores privados, sem prejuízo da sua eventual consulta por investidores profis-
sionais.
De seguida encontrará uma breve descrição das características dos principais instrumentos financeiros bem como alguns alertas sobre os principais riscos associados ao investimento.

a.valores mobiliários

Os valores mobiliários são uma subespécie de instrumentos financeiros e configuram-se como documentos representativos de direitos e deveres homogéneos, emitidos por empresas 
ou outras entidades e susceptíveis de transmissão em mercado. Para as empresas que os emitem, representam uma forma de financiamento alternativo ao crédito bancário. Para os 
investidores são um modo de aplicação de poupanças alternativo aos depósitos bancários e a outros produtos financeiros que se caracterizam por oferecerem níveis diferentes de risco 
e de rendibilidade.
Os valores mobiliários que fazem parte da uma mesma emissão conferem aos seus titulares os mesmos direitos e deveres.
Os valores mobiliários podem ser títulos em papel (valores mobiliários titulados) ou mais vulgarmente apenas registos electrónicos (valores mobiliários escriturais).
Os valores mobiliários mais conhecidos são as acções, as obrigações, as unidades de participação em fundos de investimento e os warrants autónomos. Esta brochura contém a 
descrição dos instrumentos financeiros de maior relevo.
Para além dos instrumentos financeiros cobertos nesta brochura podem ser emitidos outros instrumentos, pelo que o investidor deve informar-se sobre as características de cada 
instrumento antes do adquirir.

acções
As acções são valores mobiliários que representam uma parcela do capital de uma sociedade anónima. Ser dono de acções de uma sociedade significa ser accionista, o que confere ao 
investidor um conjunto de direitos sobre a sociedade. Estes direitos variam em função do número e da categoria de acções detidas.
As acções conferem vários direitos aos accionistas, nomeadamente:

- Direito de estar presente nas reuniões da assembleia geral e a votar, nos termos definidos nos estatutos da empresa;
- Direito a ser informado sobre os negócios da sociedade, em determinadas condições; 
- Direito a participar nos lucros da sociedade e a receber dividendos, na proporção das acções detidas;

Nos estatutos das sociedades podem encontrar-se outros direitos e deveres dos investidores, bem como limitação ao exercício do direito de voto.
O investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, nomeadamente em acções emitidas por empresas e transaccionadas em mercados regulamentados, encontra-se 
sujeito a vários tipos de riscos, nomeadamente ao risco de variação de preço e ao risco de liquidez (para mais informação sobre os diversos tipos de riscos consulte a secção D deste 
capítulo).

obrigações
As obrigações são valores mobiliários com uma duração limitada que representam um empréstimo contraído por uma empresa ou entidade junto dos investidores. Ter obrigações 
significa ser credor de um emitente. Durante a vida da obrigação, poderá haver lugar ao pagamento periódico de juros, ou a totalidade dos juros poderão ser pagos no fim do prazo 
da obrigação (maturidade). Na maturidade, o investidor terá direito a receber o valor investido inicialmente, embora haja certos tipos de obrigações onde o capital é reembolsado por 
tranches.
Consoante o tipo de obrigação, no momento da emissão é fixado:

- O valor nominal, que corresponde ao valor a ser reembolsado na maturidade; 
- O prazo do empréstimo, ou seja, a duração da obrigação; 
- A existência e a periodicidade do pagamento de juros; 
- A taxa de juro aplicável (fixa ou variável);

As obrigações conferem vários direitos aos seus detentores de acordo com os termos da respectiva emissão e consoante as regras legais aplicáveis.
Existem vários tipos de obrigações, cada uma com um perfil de risco distinto. Os principais emitentes de obrigações são os governos, os organismos ou agências governamentais e as 
empresas privadas.
Apesar de tradicionalmente o investimento em obrigações ser indicado como um investimento de risco baixo, o investidor deve ter em atenção que o investimento em obrigações 
incorpora vários tipos de riscos, nomeadamente, risco de liquidez, risco de crédito e risco de taxa de juro, ou seja, existe a possibilidade da variação do valor do investimento bem 
como a possibilidade do investidor não receber a totalidade do valor investido e/ou dos juros, se o emitente enfrentar dificuldades financeiras (para mais informação sobre os diversos 
tipos de riscos consulte a secção D deste capítulo).

9. riscos gerais associaDos ao investiMento eM instruMentos Financeiros
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unidades de Participação em Fundos de investimento
Um fundo de Investimento representa um património pertencente a várias pessoas (ou participantes), destinado ao investimento em determinados activos, e geridos por profis-
sionais (sociedades gestoras). O património do fundo está dividido em unidades de participação (UP). Deter uma UP significa deter uma quota-parte desse fundo e participar da sua 
valorização ou desvalorização.
O património de um fundo pode ser investido em diversos tipos de activos, como por exemplo acções e obrigações, de modo a constituir um conjunto diversificado de valores mo-
biliários ou outros activos. Nesse caso o fundo é designado por fundo de investimento mobiliário. Caso o património do fundo seja composto essencialmente por imóveis, o fundo é 
designado por fundo de investimento imobiliário.
Os fundos são uma alternativa ao investimento directo e distinguem-se de outras formas de investimento pelas seguintes razões:

- São geridos por profissionais que conhecem o mercado em que os activos estão a ser negociados; 
- Permitem diminuir o risco dos investimentos através da diversificação do seu património; 
- Permitem o acesso de pequenos investidores a mercados que lhes estariam de outra forma vedados, devido aos montantes mínimos de investimento exigidos (um exemplo 
são os fundos imobiliários).

Ao investir em fundos, os investidores assumem riscos idênticos aos que assumiriam caso optassem pelo investimento directo nos activos que integram o património dos fundos, no 
entanto há uma menor exposição a esse risco já que, por regra, haverá uma dispersão por vários tipos de activos.
Os riscos de investimento em fundos variam muito em função do tipo de fundo em que se investe, nomeadamente se são fundos harmonizados ou não harmonizados (ou seja, respec-
tivamente, se estão regulados de acordo com as regras comunitárias aplicáveis aos fundos ou não). Os principais riscos do investimento em fundos são o risco de liquidez e o risco de 
mercado. Dado que cada fundo de investimento exibe um perfil de risco particular, que resulta da interacção dos riscos inerentes aos seus activos subjacentes, os riscos específicos do 
activo subjacente aplicam-se também a este instrumento financeiro, Assim sendo é fundamental que o investidor se informe sobre o perfil de risco de cada fundo antes de o adquirir, 
e entenda quais os riscos inerentes a esse produto (para mais informação sobre os diversos tipos de riscos consulte a secção D deste capítulo).

Warrants autónomos
Os warrants autónomos são valores mobiliários com uma duração limitada que conferem ao investidor um direito sobre outros valores mobiliários ou activos financeiros, designados 
por “activo subjacente”. Estes activos podem ser activos concretos como acções, obrigações, matérias-primas e metais preciosos, ou activos de referência como taxas de câmbio, taxas 
de juro ou índices. Com um warrant, o investidor tem sempre a possibilidade de exercer ou não o direito que lhe é conferido pelo mesmo.
O principal risco de investimento em warrants é o risco de variação de preço, dado que o seu valor depende do comportamento do preço do “activo subjacente”. Para mais informação 
sobre os diversos tipos de riscos consulte a secção D deste capítulo.

B.Derivados – opções e Futuros (operações a prazo)

Os derivados são contratos financeiros cujo preço está directamente relacionado com o preço de activos subjacentes. Estes activos podem ser activos concretos como acções, obriga-
ções, matérias-primas e metais preciosos, ou activos de referência como taxas de câmbio, taxas de juro ou índices.
Os derivados são geralmente organizados consoante os direitos que atribuem ao investidor (ex: opção, futuro, swap), o tipo de activo subjacente (derivados de acções, derivados de 
divisas, derivados de taxa de juro ou derivados de crédito) e o mercado onde são negociados (em mercado ou fora de mercado, também designado por OTC ou over-the-counter).
No caso de uma opção sobre uma acção, por exemplo, o direito atribuído será o de comprar ou vender o “activo subjacente”, sendo este a acção.
De seguida iremos analisar os contratos de derivados mais importantes, nomeadamente as opções e os contratos de futuros.

opções
Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado activo (designado por 
activo subjacente) numa data limite ou antes desta (data de exercício) a um preço combinado (preço de exercício). Por vender a opção, o vendedor recebe um pagamento (prémio) 
do comprador. Uma opção de compra (ou call option) dá o direito de comprar o activo subjacente, enquanto a opção de venda (ou put option) confere o direito de vender o activo 
subjacente. Se o comprador decide exercer o seu direito de compra, o vendedor da opção está obrigado a vender (opção de compra) ou a comprar (opção de venda) ao comprador da 
opção o activo subjacente na data de exercício ao preço de exercício, independentemente do preço actual do activo subjacente. O activo subjacente pode ser um valor mobiliário (como 
uma acção ou uma obrigação), um derivado (como um futuro) ou qualquer outro tipo de activo.
Os principais riscos de investimento em opções são o risco de variação do preço do activo subjacente, o risco de liquidez e o risco de contraparte. O risco de contraparte é geralmente 
associado às opções negociadas em OTC, dado que para as opções negociadas em bolsa, a contraparte é geralmente a câmara de compensação da bolsa, o que mitiga em grande parte 
este risco (para mais informação sobre os diversos tipos de riscos consulte a secção D deste capítulo).

operações a Prazo: contratos a prazo (Forwards) e futuros financeiros
Os contratos a prazo (forwards) e os futuros financeiros são contratos onde uma das partes adquire a obrigação de aceitar ou de entregar, no final de um determinado prazo (data de 
vencimento), uma certa quantidade de um activo subjacente determinado a um preço acordado no fecho do contrato.

Os futuros distinguem-se dos contratos a prazo pelo mercado onde são negociados. Os futuros são contratos normalizados no que respeita às características do activo subjacente e à 
data de vencimento e negoceiam-se num mercado de valores organizado.
Os contratos a prazo não se negoceiam num mercado organizado; daí que se denominem por contratos a prazo OTC (over-the-counter) ou fora de mercado. As suas condições contrat-
uais podem estar também normalizadas ou então serem acordadas entre comprador e vendedor.
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Os contratos com taxas de referência como activo subjacente (salvo o caso das divisas) não admitem a liquidação física, impondo-se sempre a liquidação financeira.
Na venda a prazo o vendedor deve entregar os activos subjacentes aos preços inicialmente acordados, mesmo quando o preço de mercado do activo em causa seja superior ao acor-
dado. A perda potencial ascenderia à diferença entre estes dois preços.
Tanto ao comprar como ao vender (a descoberto) um activo subjacente a prazo será necessário, ao celebrar o contrato respectivo, constituir uma garantia (ou margem inicial), com 
objectivo de cobertura do risco e que normalmente se exprime por uma percentagem do valor do contrato. Além do mais, até ao vencimento do contrato determina-se periodicamente 
uma garantia complementar (margem adicional) que equivale à mais-valia ou à menos-valia latente resultante da variação do valor do contrato ou do activo subjacente.
Durante a vigência do contrato e até ao seu vencimento, o investidor deverá manter depositado no BANCO o montante necessário para cobrir as margens iniciais ou adicionais.
Dado que o preço de mercado do activo subjacente pode em teoria subir sem limite, a perda potencial também é ilimitada e pode superar em muito o montante das margens depos-
itadas.
Na compra a prazo o comprador deve aceitar os activos subjacentes aos preços inicialmente acordados, mesmo quando o preço de mercado do activo em causa seja inferior ao acor-
dado. A perda potencial ascende à diferença entre estes dois preços. A perda máxima possível equivale ao preço acordado. A perda potencial pode superar em muito o montante das 
garantias constituídas.
Para limitar oscilações excessivas de preços, uma bolsa pode estabelecer limites de variação de preço para determinados contratos. Aconselha-se o investidor a conhecer os referidos 
limites antes de celebrar um contrato a prazo ou de futuros, já que, ao se ter alcançado o limite de preço, a liquidação do contrato pode resultar muito difícil ou inclusivamente impos-
sível.
A venda a prazo de um activo subjacente sem que o vendedor seja seu titular no momento de fecho do contrato denomina-se por venda a descoberto. Em tal caso assume-se o risco 
de ter de adquirir o activo subjacente a um preço de mercado desfavorável, para poder assim cumprir com a obrigação da sua entrega física na data de vencimento.
Cada contrato a prazo exibe um perfil de risco particular, que resulta da interacção dos riscos associados às suas características e componentes associados, nomeadamente ao activo 
subjacente. Na maioria dos casos os riscos específicos do activo subjacente aplicam-se também a este instrumento financeiro, geralmente em grau superior (aumentando várias vezes 
a volatilidade do preço bem como a probabilidade de um ganho ou perda mais elevado). A todos estes riscos acresce o risco de contraparte, especialmente quando os contratos são 
negociados em OTC.
Assim sendo é fundamental que o investidor se informe a fundo sobre o perfil de risco de cada produto antes de o adquirir, e entenda quais os riscos inerentes a esse produto (para 
mais informações sobre os diversos tipos de riscos consulte a secção D deste capítulo).

Produtos estruturados
Os produtos estruturados (também denominados de produtos híbridos), são combinações de dois ou mais instrumentos financeiros, em que pelo menos um deles é um derivado. Em 
conjunto configuram um novo produto de investimento.
Os produtos estruturados são normalmente negociados fora do mercado (OTC), embora também possam ser negociados em mercados organizados.
Cada produto estruturado exibe um perfil de risco particular, já que os riscos específicos dos diferentes instrumentos financeiros se vêem reduzidos, eliminados ou reforçados.
Devido às enormes possibilidades de combinação, é impossível descrever aqui em detalhe os riscos que podem apresentar-se em cada caso. Por conseguinte, é da maior importância 
que o investidor se informe a fundo sobre o perfil de risco destes produtos antes de os adquirir, baseando-se por exemplo nas descrições obrigatórias destes produtos. A pedido, podem 
ser prestados mais esclarecimentos sobre esta matéria.
O investidor em produtos estruturados deve tomar em consideração o risco de mercado, ou seja, da eventual perda derivada de uma depreciação dos activos subjacentes. Adicional-
mente, o investidor deve ter em conta o risco de contraparte ou de insolvência do emitente, que poderá levar ao risco extremo de perder a totalidade do seu investimento em virtude 
do não pagamento pelo emitente (para mais informações sobre os diversos tipos de riscos consulte a secção D deste capítulo).

c. Fundos alternativos

Fundos alternativos são fundos não harmonizados, que se diferenciam dos fundos de investimento tradicionais pela sua política de investimento.

A forma mais conhecida de fundos alternativos são os hedge funds (fundos especulativos ou de alto risco) que, apesar do seu nome (“hedge”, cobertura), muitas vezes não têm 
qualquer cobertura do risco. Frequentemente dão preferência a critérios de rendibilidade, e para alcançá-la incorrem em riscos muito elevados. Consideram-se hedge funds todas 
as formas de fundos de investimento que utilizam produtos derivados com fins de investimento e não de cobertura de risco, que podem realizar vendas a descoberto (“short sales”) 
e que podem conseguir com recurso a fundos alheios graus substanciais de alavancagem (“leverages”). Outra característica dos hedge funds é a escolha livre das modalidades de 
investimento, de mercados (incluindo mercados emergentes) e os métodos de contratação. Os hedge funds costumam exigir montantes de investimento mínimo muito elevados. As 
possibilidades de venda ou resgate de participações são escassas e normalmente dependentes de largos prazos de pré-aviso (risco de liquidez). Os gestores de hedge funds recebem 
prémios de rendimento e frequentemente participam eles próprios no fundo.

Muitas vezes, quem investe em fundos alternativos dispõe de pouca informação. Além do mais, as estratégias dos fundos, normalmente muito complexas, carecem de transparência. 
Ocorre com frequência que o investidor não possa conhecer de maneira suficiente, ou não possa conhecer em absoluto, alterações na estratégia que conduzem a um aumento sig-
nificativo do risco em determinadas circunstâncias.

A liquidez e a negociabilidade dos investimentos alternativos é muito desigual. No caso dos hedge funds, os reembolsos por vezes apenas se podem fazer mensal, trimestral ou 
anualmente. Podem existir também prazos de bloqueio ou de imobilização do investimento por vários anos. As normas sobre a negociabilidade e prazos de bloqueio podem variar 
rapidamente e com frequência. As liquidações podem demorar vários anos a completar-se.
As estratégias de investimento nesta área podem estar ligadas a riscos elevados. Mediante um forte efeito de alavancagem, um pequeno movimento do mercado pode conduzir a 
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rendimentos elevados, mas também a grandes perdas. Em determinadas circunstâncias pode perder-se na íntegra o montante investido.

D. riscos associados ao investimento em instrumentos Financeiros

De entre os possíveis riscos que podem afectar os instrumentos financeiros, de forma individual ou mediante uma combinação dos mesmos, destacam-se os seguintes:

risco de mercado (ou de variação de preço) - A variação do preço de um instrumento financeiro depende da evolução da relação entre a oferta e a procura, subindo quando a procura 
supere a oferta e caindo quando a oferta supere a procura. Esse movimento ocorre de acordo com o desempenho do activo subjacente, da sua envolvente e das expectativas que os 
investidores têm quanto ao futuro das mesmas. Nestes termos, não é garantido que o investidor consiga vender um instrumento financeiro a um preço igual ou superior ao preço de 
aquisição. Isto implica que o investidor poderá não só não rentabilizar o seu investimento, como perder parte ou a totalidade do investimento realizado.
O risco de mercado aplica-se à generalidade dos activos, em diferentes graus. Por exemplo, é geralmente expectável que, em média, um investimento em acções tenha maior variabi-
lidade no preço do que um investimento em obrigações governamentais.

risco de liquidez – Os instrumentos financeiros podem ser admitidos num mercado (regulamentado ou não) que não apresente um volume de transacções considerável. Se um 
mercado não é líquido, os investidores poderão ter dificuldades em alienar os seus instrumentos financeiros por falta de compradores. O risco de liquidez aplica-se a todas as classes 
de activos, em diferentes graus. Por exemplo, é expectável que uma obrigação emitida por um governo seja mais líquida do que uma emissão obrigacionista de uma empresa de 
pequena dimensão.

risco de variação das taxas de juro – Os instrumentos financeiros que envolvem o pagamento periódico de juros são sensíveis à variação das taxas de juros. Em geral, a subida das 
taxas de juro tem um impacto negativo no preço deste tipo de instrumentos (e vice-versa). Os produtos cujo rendimento esteja indexado a uma taxa variável podem também ser 
afectados por uma evolução desfavorável destas taxas. Este tipo de risco aplica-se sobretudo a instrumentos financeiros de taxa fixa ou taxa variável, ou seus derivados.

risco de crédito – Traduz-se na possibilidade do devedor de uma determinada obrigação financeira não ter capacidade para pagar os juros e/ou o capital em dívida. Nestes termos, 
ao investir em valores mobiliários representativos de dívida, o investidor deverá tomar em consideração a capacidade creditícia do emitente, atendendo, nomeadamente, à notação 
de risco (rating) respectiva, caso esta exista.
O risco de crédito aplica-se sobretudo a instrumentos financeiros de taxa fixa e taxa variável.

risco cambial - É o risco que surge pela variação do câmbio das divisas quando o investimento é realizado numa moeda diferente da divisa original do património a investir, e pode 
afectar indiferentemente qualquer instrumento financeiro.

risco de contraparte e de emitente (também conhecido por risco de incumprimento) - traduz a possibilidade de perda financeira resultante de uma das partes de um contrato não 
cumprir as suas obrigações, violando os termos do contrato negociado.
O risco de contraparte aplica-se a vários tipos de instrumentos financeiros, nomeadamente, a obrigações, opções e warrants.

Para mais informações pode consultar o sítio da CMVM em www.cmvm.pt
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Para efeitos deste documento as palavras e expressões são utilizadas no sentido descrito infra:

“Administração”

“BANCO”

“Cliente Privado”

“Cliente Profissional”

“Cliente”

“Colaborador”

“Contraparte Elegível”

“CVM”

“Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF)”

“Emissão”

“Intermediário financeiro”

“Instrumentos Financeiros”

10. glossário

Órgão de administração do BANCO.

Banco Privado Atlântico – Europa, S.A., com sede na Avenida da Liberdade n.º 259, 1250-143, Lisboa, com o número
único de pessoa colectiva e de matrícula 508 903 009, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. l

Qualquer Cliente que não seja Cliente Profissional ou Contraparte Elegível. Corresponde ao conceito de «investidor 
não qualificado» adoptado pelo CVM.

Corresponde ao conceito de «investidor qualificado» adoptado pelo CVM;

Pessoa singular ou colectiva a quem o BANCO preste serviços bancários ou se intermediação financeira.

Inclui todos os trabalhadores do BANCO com vínculos estabelecidos ao abrigo de contratos de trabalho ou contratos 
de estágio, os membros dos órgãos sociais e, na medida do possível, os prestadores de serviços e todas as pessoas 
que exerçam actividade a favor e por conta do Banco, independentemente do tipo de vínculo e do tipo de actividade 
exercida, incluindo, entidades subcontratadas.

Entidades cliente do BANCO que sejam:
a) Instituições de crédito;
b) Empresas de investimento;
c) Empresas de seguros;
d) Instituições de investimento colectivo e respectivas
sociedades gestoras;
e) Fundos de pensões e respectivas sociedades gestoras;
f) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas, designadamente fundos de titularização de 
créditos, respectivas sociedades gestoras e demais sociedades financeiras previstas na lei, sociedades de 
titularização de créditos, sociedades de capital de risco, fundos de capital de risco e respectivas sociedades 
gestoras;
g) Instituições financeiras de Estados que não sejam membros da União Europeia que exerçam actividades 
semelhantes às referidas nas alíneas anteriores;
h) Entidades que negoceiem em instrumentos financeiros sobre mercadorias;
i) Governos de âmbito nacional, bancos centrais e organismos públicos que administram a dívida pública, 
instituições supranacionais ou internacionais, designadamente o Banco Central Europeu, o Banco Europeu de 
Investimento, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial;
j)Empresas que, de acordo com as suas últimas contas individuais preencham dois dos seguintes critérios: (i) 
situação líquida de 2 milhões de euros; (ii) activo total de 20 milhões de euros; (iii) volume de negócios líquido 
de 40 milhões de euros; desde que as mesmas expressamente aceitem, por escrito, essa qualificação.

Código dos Valores Mobiliários

Directiva n.o 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros.

Operação pela qual os valores mobiliários são criados e oferecidos aos investidores que os queiram adquirir. A 
emissão e subscrição são operações que ocorrem no mercado primário. Este opõe-se ao mercado secundário de que 
o exemplo mais conhecido é o mercado de bolsa

Empresa que presta serviços relacionados com os mercados de valores mobiliários a investidores ou outras empre-
sas;

Todos os instrumentos indicados na Tabela 2 da Secção 4.
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“Liquidação”

“Maturidade”

“Mercado a prazo”

“Operações a prazo”

“OTC”

“Preço de exercício”

“Unidade orgânica”

“Valor nominal”

Concretização de uma operação realizada nos mercados, que envolve a entrega de valores mobiliários ao compra-
dor (liquidação física) e do dinheiro ao vendedor (liquidação financeira);

A maturidade ou data de maturidade é o período ou o momento durante o qual ou até ao qual o direito contido 
num determinado instrumento pode ser exercido ou é válido. O termo utiliza-se não só para referir uma data em 
concreto (data de maturidade) como um período de tempo e é usado, por exemplo, para warrants autónomos, 
opções, futuros e obrigações;

Mercado onde se realizam operações a prazo;

Operações cuja liquidação ocorre numa data futura (na data de vencimento dos contratos);

Over-the-counter, expressão que significa fora de mercado;

Corresponde, no caso das opções e warrants autónomos, ao preço (cotação ou outro referencial que conste das 
condições do instrumento em causa) ao qual o detentor da opção ou do warrant tem o direito de adquirir/ alienar o 
activo subjacente. Exercer uma opção ou um warrant autónomo significa fazer valer, perante o emitente, o direito 
de comprar ou vender o activo subjacente.

Unidade funcional do BANCO, identificada no Manual de Estrutura Orgânica.

Traduz o valor facial do valor mobiliário, ou seja, o valor que aparece impresso no título ou está inscrito no registo 
informático junto do intermediário financeiro


