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1.| INTRODUÇÃO
1.1.| SUMÁRIO
O presente documento constitui a Política de Execução de Ordens do Banco Yetu, SA (“Banco”) e
visa definir directrizes que permitam, por via da escolha de formas organizadas de negociação, e
de espaços e organizações, a execução/negociação de instrumentos financeiros, de modo
contínuo, garantindo o melhor resultado possível (best execution) para os seus Clientes, tendo
em conta o preço, os custos, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a
natureza ou qualquer outro factor considerado relevante.
1.2.| OBJECTIVOS
A Política de Ordem de Execução tem como objectivo criar um instrumento de trabalho para o
Banco negociar e executar os instrumentos financeiros de seus Clientes de maneira eficiente,
precisa e profissional respeitando as leis que regem a actividade resultante da referida ordem.
Esta Política descreve as directrizes tomadas pelo Banco no processo de efectivação de ordem de
um Cliente em Mercados de Valores Mobiliários. Os mesmos obedecem as regras expostas no
Código de Valores Mobiliários (“CódVM”), com especial apreciação aos conteúdos dos artigos 348º
e 361º à 370 e referente aos Deveres de Informação a que os agentes de intermediação estão
obrigados.
A realização de operações sobre instrumentos financeiros e agentes de intermediação, conforme
o disposto nos artigos 71º à 79 do regulamento nº 1/15 de 15 de Maio – Comissão de Mercado
de Capitais.

1.3.| ÂMBITO
Esta Política aplica-se à relação entre o Banco e os seus respectivos Clientes.
Cabe a Direcção de Organização e Qualidade (DOQ) garantir a publicação e divulgação desta
Política.

1.4.| ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR
A Política de Execução de Ordem está de acordo com as disposições legais e regulamentares a
que o Banco está obrigado, nomeadamente:
•

Regulamento nº 1/15 de 15 de Maio – Comissão de Mercado de Capitais.
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2.| RECEPÇÃO, TRANSMISSÃO E EXECUÇÃO DE ORDENS
Nos termos do artigo 71º do Regulamento nº 01/2015, de 15 de Maio, logo que receber uma
ordem para realização de operações sobre instrumentos financeiros, o Banco obriga-se a:
•

Verificar a legitimidade do ordenador;

•

Adoptar as providências que permitam, sem qualquer dúvida, estabelecer o momento
da recepção da ordem.

Sempre que não seja possível executar as ordens dos Clientes, estas são transmitidas de
imediato e directamente para os agentes de intermediação financeira, respeitando a ordem de
recepção, salvo diferente indicação por parte do Cliente ordenante.
É assegurada a possibilidade de reconstituição do circuito interno que as ordens tenham seguido
até à sua transmissão ou execução.
Na execução de ordens de Clientes, estas são registadas e imputadas de forma rápida e rigorosa,
executando as ordens de Clientes comparáveis de modo sequencial e com celeridade, salvo se
as características da ordem ou as condições prevalecentes no mercado o impossibilitarem ou se
tal não permitir salvaguardar os interesses do Cliente.
Quaisquer dificuldades especiais na execução adequada das ordens são prontamente
comunicadas ao Cliente, através dos contactos por estes disponibilizados, nos termos do
contrato que titula o respectivo serviço de intermediação financeira.
Sempre que é recebida, transmitida ou executada uma transacção em nome de um Cliente, élhe comunicado a forma organizada de negociação em que a ordem foi executada. Assim sendo,
são prestadas prontamente ao Cliente, num suporte duradouro, as informações essenciais
relativas à transmissão ou à execução dessa ordem e é enviada uma comunicação, num suporte
duradouro, que confirma a execução da ordem, o mais breve possível e, até ao primeiro dia útil
seguinte à execução ou, caso essa confirmação seja recebida de uma entidade terceira, no dia
útil seguinte à recepção da confirmação.
A última obrigação enunciada não se aplica sempre que a confirmação contiver as mesmas
informações que uma confirmação que deva ser prontamente enviada ao Cliente por outra
entidade envolvida na operação.
Sempre que são executadas ordens de Clientes não profissionais, é fornecido a esses Clientes
um resumo da presente Política, centrando-se nos custos totais incorridos e fornecendo também
uma ligação para os dados mais recentes (principalmente sobre o último preço dos instrumentos
financeiros) relativos à qualidade da execução publicados de formas organizadas de negociação
previstas na presente Política e que forem relevantes no âmbito da ordem dada pelo Cliente não
profissional.
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3.| ACEITAÇÃO E RECUSA DE ORDENS
O agente de intermediação não pode recusar ordem dada por pessoa com quem tenha anterior
relação de Clientela e pode substituir a redução a escrito das ordens pelo mapa de inserção das
ofertas no sistema de negociação:
1. O Banco deve recusar uma ordem nas condições abaixo descritas:
a) O ordenador não lhe forneça todos os elementos à sua boa execução;
b) Seja evidente que a operação contraria os interesses do ordenador, salvo se este
confirmar a ordem por escrito;
c) O Banco não está em condições de fornecer ao ordenador, toda a informação exigida
para a execução da ordem;
d) O ordenador não presta a caução exigida por lei para a execução da operação;
e) Não é permitido ao ordenador a aceitação de uma oferta pública.
2. O Banco pode recusar a aceitar uma ordem quando o ordenador:
a) Não faça prova dos instrumentos financeiros a alienar;
b) Não tenha promovido bloqueios dos instrumentos financeiros a alienar, quando exigido
pelo agente de intermediação;
c) Não ponha a sua disposição o montante necessário à liquidação da operação;
d) Não confirme a ordem por escrito, se tal lhe for exigido.
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4.| FORMAS ORGANIZADAS DE NEGOCIAÇÃO / EXECUÇÃO

O processo de escolha das formas organizadas de negociação disponibilizadas aos Clientes tem
por base a análise de cada mercado e das respectivas estruturas orgânicas, atendendo a factores
de credibilidade, fiabilidade e eficiência na execução e liquidação de ordens.
Esta ordens podem ser dadas:
•

Oralmente ou por escrito;

•

As ordens dadas oralmente devem ser reduzidas a escrito pelo receptor e, se presenciais,
subscritas pelo ordenador;

•

O agente de intermediação pode substituir a redução a escrito das ordens pelo mapa de
inserção das ofertas no sistema de negociação.

As ordens dadas por Clientes que implicam uma execução fora de uma plataforma de
negociação, dependem do consentimento expresso do Cliente, o qual pode ser dado sob forma
de um acordo geral ou em relação a cada operação. Nestes casos, os Clientes são informados
das consequências da execução da ordem fora de uma plataforma de negociação,
designadamente do risco de contraparte, e, mediante pedido do Cliente, são disponibilizadas
informações adicionais sobre as consequências desta modalidade de execução.

5.| TRATAMENTO DE ORDENS
O Banco obriga-se, independentemente do canal utilizado pelos Clientes para a transmissão das
suas ordens, a execução e/ou transmissão das mesmas realizar de forma sequencial, a menos
que as suas características, condições de mercado ou as instruções específicas ou autorizadas
não o permitam, ou exijam outra forma de actuação.
Caso os parâmetros das ordens sejam susceptíveis de afectar o normal funcionamento do
mercado ou a formação de preços do instrumento financeiro, o Banco aplica filtros e analisa,
casuisticamente, a forma de actuar sobre a mesma e, sempre que possível, procede da seguinte
forma:
1. Na execução o agente não possa executar uma ordem, deve transmiti-la a outro agente
de intermediação que a possa executar.
2. A transmissão deve ser imediata e respeitar a prioridade da execução, salvo diferente
de intermediação que a possa executar.
3. Devem assegurar a possibilidade de reconstituição do circuito interno que as ordens
tenham seguido até a sua transmissão ou execução.
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4. Na execução de ordens deve-se:
i.

Registar as ordens e proceder à sua execução de modo sequencial e com
celeridade, salvo se as características da ordem ou das condições disponíveis no
mercado o impossibilitarem ou se tal não permitir salvaguardar os interesses do
Cliente;

ii.

Deve informar imediatamente os investidores não institucionais sobre qualquer
dificuldade especial na execução adequada das suas ordens.

Quando ocorrerem obstáculos à execução e/ou transmissão de ordens de Clientes que impeçam,
ou dificultem, a sua efectiva execução (por exemplo, no âmbito da suspensão ou interrupção
transitória da negociação do instrumento financeiro sobre o qual se pretende operar, incidências
técnicas ou operativas dos sistemas utilizados ou falta de posições contrárias no mercado), o
Banco deve comunicar essa situação aos Clientes.
Esta comunicação será feita por contacto telefónico ao Cliente, correio electrónico ou mensagem
de texto.

6.| PRAZO DE VALIDADE DA ORDEM
O Banco aplica as seguintes medidas:
1. A ordem de execução é validada pelo Cliente Ordenador e não pode exceder 1 (um) ano a
partir do dia seguinte a data da recepção da Ordem pelo Agente de Intermediação.
2. Agente de Intermediação pode propor/ definir prazos inferior a um 1ano, e informar o Cliente
sobre o prazo de validade proposto/ definido em função dos mercados onde a ordem será
executada ou da natureza do instrumento financeiro.
3. Se o Ordenador não definir o prazo de validade, as ordens são validadas até ao fim do dia
em que sejam dadas.
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7.| AGREGAÇÃO DE ORDENS E AFETAÇÃO DE OPERAÇÕES
O Banco obriga-se sempre que pretenda proceder à agregação, numa única ordem, as ordens
de vários Clientes ou de decisões de negociar por conta própria, deve:
•

Assegurar que a agregação não seja em termos globais, prejudicial a qualquer
ordenador;

•

Informar previamente os Clientes cujas ordens devam ser agregadas da eventualidade
de o efeito da agregação ser prejudicial relativamente a uma ordem específica.

Deverá adoptar uma Política de ordens de Clientes e de decisões de negociar por conta própria
que proporcione uma afectação equitativa e indique em especial:
•

A forma como o volume e o preço das ordens e decisões de negociar por conta própria
se relacionam com a forma de afectação;

•

Procedimentos destinados a evitar reafectação de modo prejudicial para os Clientes, de
decisões de negociar por conta própria executadas em combinação de ordens dos
Clientes;

•

A Política de afectação de ordens é aplicável ainda que a ordem agregada seja executada
apenas parcialmente.

8.| AFECTAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR CONTA PRÓPRIA
O Banco obriga-se:
•

A proceder à agregação de decisões de negociar por conta própria com uma ou mais
ordens de Clientes, não podendo afectar as operações correspondentes de modo
prejudicial aos Clientes;

•

Sempre que se proceda a agregação de uma ordem de um Cliente com uma decisão de
negociar por conta própria e a ordem agregada ser executada parcialmente, deve afectar
as operações correspondentes prioritariamente ao Cliente;

•

Pode afectar a operação de modo proporcional e demonstrar fundamentadamente que,
sem a combinação, não teria podido executar a ordem do Cliente ou não teria de executar
em condições tão vantajosas.
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9.| REVOGAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA ORDEM

As ordens de execução podem ser revogadas ou modificadas desde que a revogação ou a
modificação cheguem ao Agente de intermediação pelos canais de disponibilizados antes da sua
execução.
A modificação de uma Ordem de Execução em mercado regulamentado constitui uma nova
Ordem.
Quando é prestado o serviço de execução de ordens, as ordens podem ser executadas
parcialmente, salvo se existir indicação em contrário do ordenador.
As ordens que devam ser executadas, podem ser revogadas ou modificadas desde que a
revogação ou a modificação sejam comunicadas pelo Cliente ordenante ao Banco antes da
execução das mesmas.
A modificação de uma ordem para executar em mercado regulamentado ou em sistema de
negociação multilateral ou organizada constitui uma nova ordem e deve, dessa forma, cumprir
os respectivos requisitos.
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10.|

EXECUÇÃO NAS MELHORES CONDIÇÕES
Para a obtenção do melhor resultado possível para o Cliente na execução da ordem, na falta de
instruções específicas do Cliente, são relevados os factores de Execução, nomeadamente:
•

Preço (cotação) do Activo;

•

Custos;

•

Rapidez;

•

Probabilidade de Execução;

•

Probabilidade de Liquidação;

•

Condições de Compensação e Liquidação de Operações;

•

Volume da Ordem;

•

Natureza da Ordem; e

•

Outros considerados relevantes param a execução eficiente da ordem.

Preço do Activo: valor monetário numérico, ou em percentagem, que se pode eventualmente
obter pela negociação do instrumento financeiro nos diferentes espaços de negociação.
Custos: encargos monetários associados à execução e/ou liquidação da ordem do Cliente nos
espaços de negociação e que são suportados directamente pelo mesmo (como, por exemplo, os
custos de transacção e corretagens próprios do Banco e/ou de terceiros).
A soma total dos custos a incorrer pelo Cliente pode variar consoante o espaço de negociação
disponível. Caso a ordem seja executada fora dos espaços de negociação, este encargo pode
incluir margens ou spreads de terceiros relativamente ao seu preço justo.
Rapidez: tempo necessário para a execução da ordem do Cliente num espaço de negociação
específico, de entre os disponíveis para o instrumento financeiro concreto, em circunstâncias
“normais” de mercado. A rapidez pode variar entre os diferentes espaços de negociação
disponíveis para um mesmo instrumento financeiro.
Probabilidade da Execução: probabilidade de execução de uma ordem, tendo em
consideração a profundidade e liquidez do espaço de negociação.
Probabilidade da Liquidação: possibilidade de que uma ordem executada seja prontamente
liquidada, de acordo com as regras de liquidação em vigor no respectivo espaço de negociação.
Salienta-se, nesta matéria, a existência de um mecanismo de compensação estabelecido pela
contraparte central.
Volume: volume da oferta e procura para um determinado instrumento financeiro nos espaços
de negociação disponíveis.
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Natureza da Operação: tipo de ordem (ao “melhor preço”, ordem “limitada”, entre outros).
Quando o Cliente transmite a ordem, é da sua responsabilidade, no momento de transmissão
da ordem, especificar o tipo de ordem concreta de que se trata para que o Banco possa dar o
tratamento mais adequado, incluindo o espaço de negociação pretendido, para se determinar se
a ordem é “dirigida”, ou não.
O Banco deve adoptar uma Política de execução de ordens que:
•

Permita obter resultado possível e inclua, no mínimo, os mercados e outras formas de
negociação autorizadas, que permitam obter, de forma reiterada, aquele resultado;

•

Em relação a cada tipo de valores mobiliários e instrumentos derivados, inclua
informações sobre os mercados e outras formas de negociação autorizadas e os factores
determinantes da sua escolha.

•

Deve informar o Cliente sobre a sua Política de execução, não podendo iniciar a prestação
de serviços antes de este ler dado o seu consentimento;

•

A execução de ordens de Clientes fora de mercado regulamentado depende de
consentimento expresso do Cliente, o qual pode ser sob a forma de um acordo geral ou
em relação a cada operação;

•

Deve demostrar, a pedido do Cliente, que as suas ordens foram executadas de acordo
com a Política de execução que lhe foi transmitida:

•

As ordens podem ser executadas parcialmente, salvo indicação em contrário do
ordenador.

Os factores primordiais para o Banco, são o preço e os custos relativos à execução da ordem.
A priorização dos restantes factores é feita tendo em consideração as características específicas
da ordem, tendo como objectivo a sua execução mais eficiente. Sem prejuízo dos factores de
execução especificamente relacionados com a ordem, dá-se preferência a mercados
regulamentados, uma vez que se considera que estes asseguram de forma mais completa,
factores como a rapidez, probabilidade de execução e probabilidade de liquidação e as condições
de compensação e liquidação de operações.
Não obstante, sempre que haja uma instrução específica do Cliente, a ordem é colocada ou
transmitida a um intermediário financeiro ou executada de acordo com a instrução específica,
conforme especificado na presente Política.
No caso de execução de ordens por conta de um Cliente classificado como investidor não
Profissional, o melhor resultado possível é representado pela contrapartida pecuniária global,
determinada pelo preço do instrumento financeiro e pelos custos relativos à sua execução,
incluindo todas as despesas incorridas pelo Cliente e directamente relacionadas com a execução
da ordem, bem como as comissões de liquidação ou de compensação e quaisquer outras
comissões pagas a terceiros envolvidos na execução da ordem.
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As ordens com limites dadas por Clientes com um preço limite especificado ou mais favorável e
para um volume determinado, relativas a acções admitidas à negociação numa plataforma de
negociação, que não sejam executadas de imediato nas condições prevalecentes no mercado,
são executadas tão rápida quanto possível, sendo dada imediatamente publicidade a essas
ordens com limites de forma facilmente acessível aos outros participantes no mercado, a menos
que o Cliente dê instruções expressas em contrário.
Ao executar ordens ou ao tomar a decisão de negociar em produtos do mercado de balcão,
incluindo produtos personalizados, é controlada a equidade do preço proposto ao Cliente através
da recolha dos dados de mercado utilizados na estimativa do preço desse produto e, se possível,
comparando-o com produtos semelhantes ou comparáveis ou o preço para o mesmo activo
obtido numa das formas organizadas de negociação.
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11.|

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A presente Política aplica-se ao serviço de execução de ordens por conta de Clientes bem
como, com as necessárias adaptações, ao serviço de recepção de ordens, sobre os
instrumentos financeiros conforme listagem abaixo, nomeadamente:
−

Títulos do Tesouro;

−

Obrigações;

−

Títulos de Participação;

−

Unidades de participação em organismos de investimento colectivo;

−

Acções.
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12.|

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DE ORDENS

Não é garantida a disponibilização aos Clientes de todos os instrumentos financeiros em todas
as formas organizadas de negociação e espaços ou organizações de execução/negociação
considerados ou em todos os canais de recepção e transmissão ou execução de ordens.
Aquando da prestação de serviços de recepção e execução de ordens são disponibilizados aos
Clientes os seguintes canais:
−

Rede Comercial (Balcões e Gestores);

−

Salas de Mercados;

−

Portal do Investidor;

−

E-mail (endereço electrónico).

As ordens são dadas presencialmente ou enviadas por e-mail, desde que previamente acordada
com o Cliente as condições do título escolhido. Caso sejam dadas ordens presenciais, as
mesmas devem ser redigidas por escrito pelo Colaborador do Banco que as recepciona/executa
e subscritas pelo Cliente Ordenante.
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13.|

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO
Na prestação de serviços de recepção e execução de ordens de Clientes, são efectuados os
melhores esforços para garantir o melhor resultado possível para o Cliente, tendo por base
os seguintes critérios:
−

As características do Cliente, nomeadamente a sua classificação como investidor não
Profissional ou Profissional;

−

As características da ordem do Cliente (e.g.: ao melhor, limite de preço, dimensão),
incluindo nos casos em que a ordem envolve uma operação de financiamento através de
valores mobiliários;

−

Os custos associados à realização da ordem; e

−

A velocidade de execução.

Na execução de ordens de Clientes que incidam sobre instrumentos financeiros admitidos à
negociação em mercados regulamentados dos quais o Banco seja membro, o Banco prioriza a
execução dessas ordens nesses mercados, a menos que as condições de liquidez e preço façam
prever uma melhor execução em qualquer outra plataforma.
No entanto, a diversidade dos mercados e instrumentos financeiros e os diferentes tipos de
ordem que um Cliente pode colocar no Banco, obrigam a que diversos factores devam ser
considerados.
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INSTRUÇÕES DE ORDENS ESPECÍFICAS

Os Clientes podem transmitir ao Banco instruções específicas relativamente a como se devem
executar as suas ordens.
Adverte-se, porém, que a comunicação de uma instrução específica pode impedir o Banco de
executar nas melhores condições de acordo com a presente Política, no que diz respeito aos
elementos cobertos por essa instrução, renunciando expressamente o Cliente ao cumprimento da
presente Política em todo e qualquer dos seus termos.
Sem prejuízo do mesmo, nos casos em que o Banco executa a ordem de acordo com a instrução
específica do Cliente, apesar de não ser aplicável a presente Política, o Banco procurará
proporcionar o melhor resultado possível em função das circunstâncias da instrução do Cliente.
Sempre que os Clientes não procedam à comunicação de instruções específicas relativamente a
como se devem executar as suas ordens, o Banco procederá, sempre que possível, à sua execução
em conformidade com os critérios e procedimentos definidos na presente Política.
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INFORMAÇÃO SOBRE O ÚLTIMO PREÇO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Logo após a solicitação de uma ordem por parte do Cliente, o Banco informa sobre o último
preço do instrumento financeiro cotado no mercado multilateral.
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CONSENTIMENTOS DOS CLIENTES E FALHAS OPERACIONAIS

Presume-se que qualquer ordem recebida de qualquer Cliente classificado como Não
Profissional ou Profissional, expressa de igual modo o consentimento deste à presente Política.
Deste modo, eventuais falhas ou dificuldades informáticas ou de comunicações que venham a
ocorrer e que não permitam ao Cliente transmitir ou conhecer o estado de alguma instrução,
podem impedir a concretização da presente Política.
Não obstante, são sempre desenvolvidos os melhores esforços no sentido de assegurar a
execução das ordens de forma rápida e expedita.
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REVISÃO DA POLÍTICA DA EXECUÇÃO DE ORDENS

Esta Política é revista, designadamente em relação às formas organizadas de negociação (i) com
uma periodicidade mínima anual, a fim de avaliar a eficácia dos locais de execução de ordens dos
Clientes, incluindo a qualidade de execução por parte das entidades identificadas na presente
Política e, se necessário, corrigir eventuais deficiências ou (ii) sempre que ocorra uma alteração
relevante, susceptível de afectar a capacidade para continuar a obter o melhor resultado possível
para os seus Clientes, em termos consistentes, utilizando formas organizadas de negociação
incluídas nesta Política, e, nesses casos, ponderar a introdução de alterações na importância
relativa dos factores de execução nas melhores condições.
Os Clientes são notificados de quaisquer alterações de fundo dos mecanismos de execução de
ordens ou da presente Política.
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POLÍTICA CONFLITOS DE INTERESSES

O Banco tem, nos termos legais e regulamentares, uma “Política de Gestão de Conflitos de
Interesses e Transacções com Partes Relacionadas” que visa garantir o exercício das suas
actividades, ao nível dos procedimentos e da sua organização interna, no sentido de evitar ou
mitigar a ocorrência de conflitos de interesses.
Caso exista alguma situação de potenciais conflitos de interesses, o Banco será isento e
imparcial, não favorecendo nenhum Cliente.
Não é permitida aos Colaboradores do Banco a recepção de qualquer pagamento, desconto ou
prestação não pecuniária pela transmissão ou execução de ordens para determinada forma
organizada de negociação que viole a lei e a Política em matéria de conflitos de interesses,
designadamente no que concerne aos incentivos e benefícios ilegítimos.
Recomenda-se a consulta, pelo Cliente da referida Política previamente à transmissão de
qualquer ordem, bem como dos respectivos documentos de informação pré-contratual
disponibilizados.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

1. É da responsabilidade Direcção Financeira realizar quaisquer propostas para alteração e
actualização que se revelem necessárias e apresentar ao Administrador do Pelouro e
posteriormente ao Conselho de Administração numa base anual para aprovação;
2. É responsabilidade do Conselho de Administração a ratificação desta Política antes da sua
publicação.
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