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Relatório de Avaliação da Qualidade da Execução obtida na Execução de Ordens relativas 

a Ações em 2021 

O Banco Finantia, S.A. (“Banco”) não é membro direto de quaisquer mercados regulamentados, 

pelo que para efeitos da execução de ordens relativas a ações cotadas em mercados nacionais 

e internacionais recorre aos serviços do Banco Carregosa S.A. e do Banco Finantia Spain, S.A. 

respetivamente (conjuntamente denominadas de “Contrapartes”). 

O Banco seleciona as suas contrapartes em cumprimentos dos requisitos legais aplicáveis e de 

acordo com a sua Política de Execução de Ordens. As Contrapartes do Banco garantem a 

obtenção do melhor resultado possível para o cliente com base nos seguintes critérios: 

 Preço; 

 Custos; 

 Rapidez de execução; 

 Probabilidade de execução e/ou liquidação; 

 Volume da ordem; 

 Natureza da ordem (e.g. ordem com limites); 

 Impacto da ordem no valor de mercado; 

 Outras considerações relevantes para a execução das ordens. 

Todas as ordens dos clientes foram executadas com base nos critérios supra identificados, não 

tendo existido qualquer desvio à aplicação dos mesmos ou dado prevalência a outros critérios. 

O Banco não é proprietário nem tem quaisquer ligações estreitas com quaisquer plataformas de 

execução utilizadas para efeitos da execução de ordens. Mais, o Banco não se encontra numa 

situação de conflito de interesses com quaisquer plataformas de execução, nem tem com estas 

qualquer acordo específico, relativo ao pagamento ou recebimento de pagamentos, descontos, 

abatimentos ou benefícios não monetários. 
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Divulgação das 5 Principais Plataformas de Execução e da Qualidade da Execução Obtida 

Em cumprimento do disposto na MIFID II, o Banco Finantia, S.A. vem por este meio divulgar a 

informação, por instrumento, relativa à identidade das 5 principais plataformas de execução e a 

qualidade da execução obtida nessas mesmas plataformas. 

 

 

Clientes Não Profissionais 

Categoria de instrumento Ações 

Foi executada uma média de < 1 (menos de uma) ordem por dia útil durante o 

ano de 2021 
Sim 

Cinco principais plataformas 

de execução em termos de 

volume de negociação (por 

ordem decrescente) 

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria 

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria 

Percentagem de 

ordens passivas 

Percentagem de 

ordens 

agressivas 

Percentagem de 

ordens dirigidas 

Banco Finantia Spain S.A. 

(5493002PFG8AH59UDW18) 
100% 100% 24,18% 75,82% 0% 

 


