
 

POLÍTICA DE EXECUÇÃO DE ORDENS 
 

 

1 . Âmbito da política de execução de ordens 

A BIZ VALOR está sujeita ao dever de execução de ordens nas 
melhores condições sempre que execute uma ordem sobre 
instrumentos financeiros por contas dos seus clientes que tenham 
sido classificados com investidores não profissionais ou 
profissionais. 
a) A BIZ VALOR estará a actuar por conta dos seus clientes 
quando: 

 Receba ordens de clientes para execução; 

 Receba ordens de clientes para transmissão a outras 
entidades; 

 Emita ordens, por conta de clientes, para execução por 
outras entidades, ou pela própria BIZ VALOR, na 
sequência de decisões de investimento tomadas por 
conta de clientes no âmbito do serviço de gestão 
discricionária de carteiras. 

b) A BIZ VALOR não está sujeita ao dever de execução nas 
melhores condições quando a transacção se efectue após a 
comunicação de uma cotação pela BIZ VALOR ao cliente, quer a 
pedido do cliente, quer numa base contínua, relativa a determinado 
instrumento financeiro, e o cliente tenha decidido transaccionar o 
instrumento financeiro com base nessa cotação. 

2. Recepção e Transmissão e Execução de Ordens 
 
A BIZ VALOR tem o dever de estabelecer e seguir uma Política de 
Execução de Ordens que preveja todos os passos razoáveis que 
sejam passíveis de permitir a obtenção de melhor resultado possível 
para os seus clientes. 
 
a) Execução de ordens. 
Considerados todos os factores relevantes adiante especificados as 
ordens recebidas serão dirigidas a uma estrutura de negociação 
para aí serem executadas. 
 
As estruturas de negociação são fontes de liquidez e incluem : 
 
i. Mercados regulamentados; 
ii. Sistemas de negociação multilateral (MTF); 
iii. Internalizadores sistemáticos; 
iv. Market makers; 
v. Outros fornecedores de liquidez. 
 
Por cada instrumento financeiro que a BIZ VALOR execute ordens 
por contas dos seus clientes, a BIZ VALOR inclui na sua política de 
execução as estruturas de negociação que acredita que lhe 
permitem, de forma consistente, obter o melhor resultado possível. 

A BIZ VALOR poderá executar ordens numa estrutura de 
negociação que não é um mercado regulamentado ou um MTF 
sempre que para tal tenha obtido consentimento prévio, expresso e 
por escrito do cliente. 
 
b) Recepção e Transmissão de ordens 
 
Para certos instrumentos financeiros a BIZ VALOR transmitirá as 
ordens dos seus clientes a outros intermediários financeiros para 
execução. 
Esses intermediários financeiros são seleccionados atendendo à 
susceptibilidade de estes oferecerem o melhor resultado possível na 
execução de ordens, considerando os factores relevantes adiante 

indicados, bem como a reputação e credibilidade do intermediário 
financeiro no mercado. 
 
A BIZ VALOR assegurar-se-á que os intermediários financeiros a 
quem transmita ordens dos seus clientes também dispõem de um 
política de execução de ordens que permita à BIZ VALOR o dever 
de execução nas melhores condições. 

3. Factores Relevantes 
a) Na execução de ordens dos clientes a BIZ VALOR terá em 
consideração os seguintes factores: o preço, os custos, a rapidez, a 
probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza da 
ordem ou qualquer outro factor relevante. 
 
b) Na determinação da importância relativa destes factores a BIZ 
VALOR terá em consideração as características: 
 

 Do cliente, incluindo a sua natureza de investidor não 
profissional ou profissional; 

 Da ordem do cliente; 

 Dos instrumentos financeiros objecto da ordem; 

 Das estruturas de negociação para as quais a ordem 
pode ser dirigida. 

c) Quando a BIZ VALOR execute ordens por conta de um cliente 
não profissional, as melhores condições são determinadas em 
função da contrapartida pecuniária global, ou seja, em função da 
soma do preço do instrumento financeiro e dos custos da 
transacção, mas a BIZ VALOR tudo fará para que a execução 
também seja feita atendendo à rapidez e à probabilidade de 
execução e liquidação, 

d) Quando a BIZ VALOR execute ordens por conta de um cliente 
profissional, as melhores condições são determinadas, para além da 
contrapartida pecuniária global, atendendo à rapidez e à 
probabilidade de execução e liquidação. 

 
4. Instruções específicas 
Quando um cliente der à BIZ VALOR uma instrução específica para 
uma ordem ser executada, a BIZ VALOR executará a ordem de 
acordo com a instrução do cliente, embora tal a impeça de seguir 
todos os passos da presente política de execução de ordens. 
 
5. Estruturas de negociação 
Na execução de ordens dos seus clientes a BIZ VALOR considera 
que a presente política de execução de ordens será assegurada 
mediante o recurso às seguintes estruturas de negociação:Euronext 
 
6. Avaliação e alteração da política de execução de ordens 
A BIZ VALOR avaliará anualmente a eficácia da sua política de 
execução de ordens para identificar e implementar eventuais 
melhorias, designadamente para avaliar o desempenho das 
estruturas de negociação incluídas na sua política de execução e 
dos intermediários financeiros a quem transmita ordens para 
execução. 

Sempre que ocorram alterações relevantes susceptíveis de afectar a 
capacidade da BIZ VALOR de continuar a obter os melhores 
resultados possíveis para os seus clientes ou surjam novas 
estruturas de negociação que permitam obter os melhores 
resultados possíveis, a BIZ VALOR fará a devida avaliação para 
implementar eventuais melhorias. 


