
CLIENTES NÃO PROFISSIONAIS

Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de capital

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
NÃO

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de divída

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
NÃO

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro Derivados titularizados

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
NÃO

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro ETF/ETP/ETN/ETC

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

CLIENTES PROFISSIONAIS

Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de capital

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de divída

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro Derivados titularizados

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

XLIS - EURONEXT LISBOA                                             100,00% 100,00%

EXECUÇÃO DE ORDENS - 5 PRINCIPAIS PLATAFORMAS
MONTEPIO INVESTIMENTO - 2017



CLIENTES NÃO PROFISSIONAIS

Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de capital

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
NÃO

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

CREDIT SUISSE SEC. EUR. LIM. - DL6FFRRLF74S01HE2M14 100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro Derivados titularizados

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

CREDIT SUISSE SEC. EUR. LIM. - DL6FFRRLF74S01HE2M14 100,00% 100,00%

Categoria de Instrumento Financeiro ETF/ETP/ETN/ETC

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

CREDIT SUISSE SEC. EUR. LIM. - DL6FFRRLF74S01HE2M14 100,00% 100,00%

CLIENTES PROFISSIONAIS

Categoria de Instrumento Financeiro Instrumentos de capital

Indicar se <1 ordem executada em média por dia útil no ano 

anterior
SIM

Cinco principais plataformas de execução em termos de 

volume de negociação 

(por ordem decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em % 

do total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em % 

do total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

CREDIT SUISSE SEC. EUR. LIM. - DL6FFRRLF74S01HE2M14 100,00% 100,00%

TRANSMISSÃO DE ORDENS - 5 PRINCIPAIS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS 
MONTEPIO INVESTIMENTO - 2017


