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VALORES MOBILIÁRIOS

Acções, TP's, ETF's, UP's, Warrants 

e outros valores

Obrigações, Fundos Públicos e outros 

Valores Mobiliários de dívida
Outras Condições

Operações de Mercado Regulamentado (Euronext Lisboa)(1)

Comissão de Negociação (1) (2)

Comissões de Corretagem e Bancárias 0,5% (mín. € 25; 25 USD) 0,3% (mín. € 15; 15 USD) (1) (3)

Operações de Mercado Não Regulamentado (Transacções fora de Mercado Regulamentado)

Comissões de Corretagem e Bancárias 0,5% (mín. € 25; 25 USD) 0,3% (mín. € 15; 15 USD) (1) (4) (5) (6) (7)

Operações de Bolsa (Mercados Internacionais)

Comissões de Corretagem e Bancárias

     Zona Euro 0,5% (mín. € 30) 0,25% (mín. € 30) (1) (5) (8) (9)

     Zona Não Euro

0,5% (mín. 30 USD) 0,25% (mín. 30 USD) (1) (5) (8) (9) (10)

0,5% (mín. 20 GBP) 0,25% (mín. 20 GBP) (1) (5) (8) (9) (11)

     Outros Mercados

0,5% (mín. 240 NOK, 80 BRL, 290 

SEK, 50 CHF, 230 DKK, 50 CAD, 42 

AUD ou € 30 equivalente)

0,25% (mín. 240 NOK, 80 BRL, 290 SEK, 

50 CHF, 230 DKK, 50 CAD, 42 AUD ou € 

30 equivalente)

(1) (5) (8) (9)

Outras Operações

Ofertas Pública de Venda (OPV)

Bolsas Norte Americanas (NYSE, 

NASDAQ)

Bolsa Inglesa

Aos valores apresentados acresce Imposto do Selo à taxa em vigor.

Comissão por negócio, sendo que cada ordem pode ser executada em um ou mais negócios, dependendo das condições do Mercado em cada 

momento. Este valor corresponde a uma estimativa da comissão de negociação cobrada pela Euronext, acrescida da comissão de clearing 

cobrada pela Clearnet.

Nas operações com Sessão Especial de Mercado Regulamentado acresce Comissão Euronext, sobre o montante da operação, no valor de:- 

Ofertas Públicas de Aquisição (inclui a modalidade de OPT): 0,03% (acresce Imposto do Selo)- Ofertas Públicas de Subscrição ou de Venda: 

0,05%, quando a oferta incide sobre acções, e 0,03% quando a oferta incide sobre obrigações (acresce Imposto do Selo).

Acrescem despesas de processamento no valor de €1,25 (a que acresce Imposto do Selo)

Nas operações de compra de Valores Mobiliários Franceses elegíveis para a cobrança do imposto local (FTT), acresce a taxa de 0,3% sobre o 

montante da transacção (preço a multiplicar pela quantidade).

Nas operações de compra em Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários Italianos elegíveis para a cobrança do imposto local (FTT), 

acresce a taxa de 0,1% sobre o montante da transacção (preço a multiplicar pela quantidade).

Nas operações fora de mercado regulamentado em moeda diferente do Euro: para determinação da comissão devida será aplicável ao 

montante da operação a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu do dia útil anterior ao da data da operação. As despesas de 

processamento previstas na nota 4) serão igualmente convertidas para a moeda de transacção, aplicando-se a referida taxa de câmbio.

Nas operações de compra Fora de Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários Italianos elegíveis para a cobrança do imposto local 

(FTT), acresce a taxa de 0,2% sobre o montante da transacção (preço a multiplicar pela quantidade).

Nota (7)

Nota (8)

Nota (9)

Nota (10)

0,50% (1) (3) (5) (8)

Nota (11)

Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário

para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo os relacionados com a detenção de valores mobiliários, e

compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem sempre consultar as recomendações da CMVM aos

investidores em produtos financeiros, disponíveis no sítio da CMVM na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preçários

dos intermediários financeiros autorizados e efetuar simulações de custos.

Nas operações de Valores Mobiliários executadas em Mercado Regulamentados internacionais poderão acrescer outros custos de terceiros, 

nomeadamente impostos ou comissões específicas de determinado mercado.

Nas operações de venda, acresce uma comissão de mercado (Securities and Exchange Commission Fee) no valor de 0,00207% sobre o 

montante da transacção (preço a multiplicar pela quantidade).

Nas operações de compra, acresce um imposto local (UK Stamp Duty) no valor de 0,5% sobre o montante da transacção (preço a multiplicar 

pela quantidade). Em todas as transacções cujo montante ultrapasse as 10.000 GBP, acresce outro imposto local (PTM Levy), no valor de 1 

GBP.

Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) (inclui 

OPT)

Ofertas Públicas de Subscrição (OPS), 

incluindo OPS de Obrigações
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