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AVISO DE RISCO: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perder 

dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 79,5% das contas de investidores não profissionais 

perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este prestador. Deve considerar se compreende 

como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perder o seu dinheiro. Os contratos por 

diferença (doravante "CFDs") são instrumentos financeiros complexos, a maioria dos quais não têm 

data de vencimento definida. Uma posição em CFDs vence na data em que um Cliente escolhe fechar 

uma posição aberta existente. Os CFDs, que são produtos alavancados, incorrem num elevado nível de 

risco e o Cliente pode perder todo ou mesmo mais do que o seu capital investido. Como resultado, os 

CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. O Cliente não deve arriscar mais do que 

aquilo que está disposto a perder. O Cliente não deve negociar e/ou envolver-se em quaisquer 

transações, direta ou indiretamente, em CFDs, a menos que assegure que compreende os riscos 

envolvidos e aceite que, caso o Cliente perca todo ou mesmo mais do que o seu capital investido, 

também lhe poderão ser impostos encargos adicionais. 

 

Aviso de Risco relativamente a Negocição de Cripto Moedas: Antes de investir em CFDs sobre 

Cripto Moedas é importante que se assegure de que estes produtos se adequam à sua 

estratégia e objetivos pessoais de gestão de risco. A negociação em Cripto Moedas afigura-

se como um produto alavancado e, como tal, apresenta um elevado risco de perda de capital. 

As moedas virtuais são altamente voláteis e não é aconselhável investir em CFDs em Cripto 

Moedas, a menos que compreenda totalmente as características e riscos específicos 

relacionados com estes produtos. Note que a negociação de moeda digital se enquadra no 

âmbito das nossas atividades reguladas pela DMIF, confere-lhe o direito a qualquer tipo de 

proteção ao abrigo do Fundo de Compensação de Investidores e confere-lhe o direito de 

informar o Provedor de Justiça Financeiro do Chipre em caso de litígio. 

 

DECLARAÇÃO DO CLIENTE: Ao celebrar um contrato com a Empresa e sempre que o Cliente decide 

colocar uma ordem sobre um CFD, o Cliente reconhece e aceita que corre um grande risco de incorrer 

em perdas e danos como resultado. A negociação de CFDs é altamente especulativa e é adequada 

apenas para os clientes que: 

 

(a) Declaram que compreendem e estão dispostos a assumir os riscos económicos, legais e outros 

riscos envolvidos.  

 

(b) Declaram que são financeiramente capazes de assumir a perda do seu investimento total, 

compreender e ter conhecimentos sobre a negociação de CFD e ativos subjacentes.  
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1. Introdução 

 

1.1. O presente Aviso de Isenção de Responsabilidade por Instrumentos Financeiros Derivados (CFDs) 

é-lhe fornecido (o nosso Cliente e potencial Cliente) em conformidade com a Diretiva dos Mercados de 

Instrumentos Financeiros (DMIF) e em conformidade com a Lei da Prestação de Serviços de 

Investimento, o Exercício de Atividades de Investimento, o Funcionamento de Mercados Regulados e 

Outras Questões Relacionadas 144(I)/2007, posteriormente alterada de tempos a tempos ("a Lei"), 

que é aplicável à BDSwiss Holding Ltd (doravante "a Empresa"). 

 

1.2. Antes de solicitar à Empresa uma conta de negociação e antes de começar a negociar com a 

Empresa, todos os Clientes e potenciais Clientes devem ler atentamente os seguintes avisos de risco e 

avisos contidos neste documento relativos a Instrumentos Financeiros Derivados oferecidos pela 

Empresa para negociação (tais como CFDs) e também a Informação Geral Sobre Riscos encontrada no 

website da Empresa eu.bdswiss.com. No caso de se encontrar a negociar Cripto moedas, é-lhe pedido 

que leia cuidadosamente o aviso de risco em Negociação de Cripto Moedas.  
 

1.3. Importa notar que este documento e a Informação Geral Sobre Riscos não podem e não divulgam, 

contêm ou explicam todos os riscos e outros aspetos significativos envolvidos na negociação de 

Instrumentos Financeiros Derivados oferecidos pela Empresa (tais como a negociação de CFD). O 

documento foi concebido para explicar em termos gerais a natureza dos riscos envolvidos na negociação 

de Instrumentos Financeiros numa base justa e não enganosa, de acordo com a Lei. Como tal, o Cliente 

deve tomar conhecimento de todos os riscos associados à negociação de CFDs antes de negociar e 

procurar aconselhamento e consulta por parte de um consultor financeiro independente se tiver 

quaisquer dúvidas. A Empresa não fornece tal aconselhamento. Se o Cliente não compreender os riscos 

envolvidos na negociação de CFDs, este não deve negociar de todo. 

 

1.4. A Empresa é contraparte para todas as transações realizadas ao abrigo do Contrato de Cliente e, 

como tal, os interesses da Empresa podem estar em conflito com os seus. A nossa Política de Conflitos 

de Interesses encontra-se disponível no website da Empresa para sua consideração. 

 

1.5. A negociação de CFD só pode ser paga em espécie.  

 

1.6. Não existem garantias de lucro ou de evitar perdas quando se negoceia em CFDs. O Cliente não 

recebeu tais garantias da Empresa ou de qualquer um dos seus representantes. O Cliente encontra-se 

ciente dos riscos inerentes à negociação de CFDs e tem capacidade financeira para suportar tais riscos 

e suportar quaisquer perdas incorridas. 

 

1.7. Um CFD é um acordo de compra ou venda de um contrato que reflete o desempenho de, entre 

outros, mas não limitado, a forex, metais preciosos, futuros e ações. O lucro ou perda é determinado 

pela diferença entre o preço pelo qual o CFD é comprado e o preço pelo qual é vendido e vice-versa. 

Os CFDs são negociados em margem e deve ser tido em conta o facto de não existir entrega física do 

CFD ou do ativo subjacente.  

 

1.8. Os CFDs flutuam em valor durante o dia. Os movimentos de preços dos CFDs são determinados 

por uma série de fatores, incluindo, mas não se limitando, à especulação e à disponibilidade de 

informação de mercado. 

 

1.9. Deve-se notar que o desempenho passado de CFDs não é um indicador útil do desempenho futuro.  

 

http://www.bdswiss.com/
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2. Reconhecimento dos riscos associados a Instrumentos Financeiros Derivados (CFDs) 

 

2.1. Antes de negociar CFDs, o Cliente tem de assegurar-se de que compreende os riscos envolvidos. 

Os CFDs são produtos alavancados e, como tal, implicam um nível de risco mais elevado para o capital 

do Cliente em comparação com outros produtos financeiros, podendo resultar na perda de todo o capital 

investido do Cliente. Assim, o Cliente não deve iniciar a negociação de CFD a menos que compreenda 

os riscos envolvidos.  

 

2.2. Note-se ainda que, devido às condições e flutuações do mercado, o valor dos CFDs pode aumentar 

ou diminuir, ou mesmo ser reduzido a zero. Independentemente da informação que a Empresa possa 

fornecer ao Cliente, o Cliente concorda e reconhece a possibilidade de ocorrência destes casos.  

2.3. O Cliente está ciente e reconhece que existe um grande risco de incorrer em perdas e danos como 

resultado da atividade de investimento (compra e/ou venda de Instrumentos Financeiros) através da 

Empresa e da Plataforma de Negociação da Empresa e aceita que está disposto a assumir este risco ao 

entrar nesta relação comercial. Concorda em utilizar o Website da Empresa por sua própria conta e 

risco. Sem limitar o precedente, os serviços financeiros dispostos neste Website são adequados apenas 

para Clientes que sejam capazes de suportar a perda de todo o dinheiro que investem, que 

compreendam os riscos envolvidos e tenham experiência na assunção de riscos envolvidos na aquisição 

de contratos financeiros. 

2.4 O Cliente declara que leu, compreendeu e aceitou sem reservas o seguinte: 

a) A informação sobre o desempenho anterior de um Instrumento Financeiro não garante o seu 

desempenho atual e/ou futuro. Os dados históricos não são e não devem ser considerados como 

reflexão de retornos futuros de qualquer Instrumento Financeiro. 

 

b) Nos casos de Instrumentos Financeiros negociados em moedas diferentes da moeda do país de 

residência do Cliente, o Cliente corre o risco de uma mudança na taxa de câmbio que diminuirá o 

valor e o preço dos Instrumentos Financeiros e, por conseguinte, o seu desempenho. 

 

c) O Cliente deve estar ciente de que corre o risco de perder todos os seus fundos investidos e só 

deve comprar Instrumentos Financeiros se estiver disposto a perdê-los, caso tal situação ocorra. 

Adicionalmente, todas as despesas e comissões incorridas serão pagas pelo Cliente. 

2.5 A perda máxima que pode ser incorrida por qualquer Cliente é o montante de dinheiro pago por 

este à Empresa, incluindo taxas contínuas para negociação intradiária. Cada contrato financeiro 

adquirido por um Cliente através do Website da Empresa afigura-se como um Contrato individual 

realizado entre esse Cliente e a Empresa, não sendo transferível, negociável ou cedível a ou com 

entidades terceiras. 

2.6 O Cliente reconhece e aceita que podem existir outros riscos que não se encontram descritos neste 

documento e que leu e aceitou todas as informações sob o título "INFORMAÇÃO GERAL SOBRE RISCOS", 

uma vez que estas informações são carregadas no website da Empresa e se encontram disponíveis a 

todos os Clientes.  

3. Alavancagem (ou “gearing”) 

 

3.1. A negociação de CFDs, ao contrário da negociação tradicional, permite ao Cliente negociar os 

mercados pagando apenas uma pequena fração do valor total da negociação. Contudo, é de notar que 

a alavancagem ou “gearing”, significa que um movimento de mercado relativamente pequeno ou um 
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depósito ou margem comparativamente modesto em termos do valor total do contrato pode levar a um 

movimento proporcionalmente muito maior no valor da posição do Cliente ou ter um efeito 

desproporcionadamente dramático nas negociações do Cliente.  

 

3.2. Consequentemente, reconhece e aceita que, independentemente de qualquer informação que 

possa ser oferecida pela Empresa, o valor dos CFDs fornecidos pela Empresa pode flutuar para baixo 

ou para cima e não é improvável que o investimento possa vir a perder todo o seu valor. 

 

3.3. Deve ainda ser tido em conta que a Empresa controlará a alavancagem aplicada às posições do 

Cliente a todo o momento e a Empresa reserva-se no direito de diminuir a alavancagem dependendo 

do volume de negociação do Cliente.  Para Cripto moedas, a alavancagem máxima oferecida é de 1:2.  

 

4. Volatilidade do preço e limitação no mercado disponível 

 

4.1. Os CFDs fornecidos pela Empresa são instrumentos financeiros derivados, cujo preço tem por base 

o preço do ativo subjacente, ao qual o CFD se refere. Os instrumentos financeiros derivados e os 

mercados relevantes podem ser altamente voláteis, incluindo as Cripto Moedas. Os preços dos CFDs e 

dos ativos subjacentes podem ser voláteis e imprevisíveis. Podem flutuar rapidamente e ao longo de 

grandes intervalos e podem refletir eventos imprevisíveis ou alterações de condições, nenhuma das 

quais pode ser controlada pelo cliente ou pela Empresa. Estes movimentos afetarão os preços da 

Empresa, quer possa ou não abrir ou encerrar uma posição e o preço a que o pode fazer. Como 

resultado, em condições anormais de mercado, a Empresa poderá ser incapaz de executar as instruções 

do Cliente ao preço declarado. Mesmo uma ordem "stop-loss", pela qual a sua transação será executada 

apenas quando o CFD que pretende comprar ou vender atingir um determinado preço (o preço stop), 

não pode garantir o limite de perda. As ordens "stop-loss" não têm garantia de ser executadas ao preço 

que declarar. Uma vez que a ordem "stop-loss" tenha sido acionada, transforma-se numa ordem de 

mercado, que é realizada ao melhor preço possível. Este preço pode ser inferior ao preço especificado 

pela ordem "stop-loss".  

 

Isto pode ocorrer, por exemplo, nos seguintes casos:  

 

(a) Durante a abertura do mercado,  

(b) Durante o período de noticiários,  

(c) Durante mercados voláteis onde os preços podem subir ou descer significativamente e afastar-se 

do preço declarado,  

(d) Quando ocorre um movimento rápido de preços, se o preço sobe ou desce numa sessão de 

negociação a tal ponto que, segundo as regras da bolsa relevante, a negociação é suspensa ou 

restringida,  

(e) Se não existir liquidez suficiente para a execução do volume específico ao preço declarado. 

 

4.2. Os preços de CFDs são influenciados, entre outros fatores, pela mudança das relações entre a 

oferta e a procura, programas e políticas governamentais, agrícolas, comerciais, eventos 

socioeconómicos e políticos nacionais e internacionais e as características psicológicas predominantes 

do mercado relevante. 

 

4.3. Alguns dos ativos subjacentes de CFDs podem não se tornar imediatamente líquidos em resultado 

da redução da procura do instrumento subjacente e o Cliente pode não ser capaz de obter a informação 

sobre o valor destes ou a extensão dos riscos associados. 
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4.4. A negociação de CFDs é especulativa e envolve um elevado grau de risco. Em particular, porque 

será conduzida utilizando uma margem (que cobre apenas uma pequena percentagem do valor do ativo 

subjacente a ser negociado), como tal, mesmo pequenas alterações nos preços dos ativos subjacentes 

dos CFDs podem resultar em perdas significativas. Deve estar ciente de que ao negociar com CFDs 

pode perder a margem detida na Empresa que serve para efeitos de garantia para a abertura e 

manutenção das suas posições de negociação. 

 

4.5. As transações em instrumentos financeiros derivados fornecidos pela Empresa não são realizadas 

numa bolsa reconhecida, mas sim através da Plataforma de Negociação Eletrónica da Empresa e, 

consequentemente, podem expô-lo a riscos maiores do que as transações de bolsa regulamentadas. 

Os termos e condições e as regras de negociação são estabelecidos exclusivamente pela contraparte, 

que neste caso é a Empresa. O cliente pode ser obrigado a encerrar uma posição aberta de qualquer 

Instrumento Financeiro durante o horário de funcionamento da Plataforma Eletrónica de Negociação da 

Empresa. 

 

5. Obrigações Adicionais 

 

5.1. Antes de começar a negociar, deverá obter detalhes de todas as comissões e outros encargos pelos 

quais será responsável. Esta informação pode ser encontrada no(s) website(s) da Empresa. Se 

quaisquer encargos não forem expressos em termos monetários (mas, por exemplo, como um 

diferencial de negociação), deverá obter uma explicação escrita clara, incluindo exemplos apropriados, 

para estabelecer o que tais encargos poderão significar em termos monetários específicos. 

 

5.2. Quando realiza transações de CFDs, está a realizar uma transação em relação aos movimentos de 

preços estabelecidos pela Empresa. Os preços cotados pela Empresa incluirão um spread, mark-up, ou 

mark-down, quando comparados com os preços que a Empresa pode receber ou esperar receber se 

cobrir transações consigo por uma negociação no mercado interbancário ou com outra contraparte. 

Avisa-se que o impacto total dos spreads pode ser significativo em relação à dimensão da margem que 

deposita e pode tornar mais difícil para si obter um lucro com a sua negociação. Deve considerar 

cuidadosamente o efeito dos spreads, mark-ups, ou mark-downs na sua capacidade de lucrar com a 

sua negociação. 

 

5.3. O valor das posições em aberto nos CFDs fornecidos pela Empresa encontra-se sujeito a taxas de 

financiamento. O preço das posições longas em Instrumentos Financeiros é reduzido por uma taxa de 

financiamento diária ao longo de toda a vida do CFD. Em contrapartida, o preço das posições curtas 

nos CFDs é aumentado através de uma taxa de financiamento diária ao longo da sua vida. As taxas de 

financiamento baseiam-se nas taxas de juro prevalecentes no mercado, as quais podem variar ao longo 

do tempo. Os detalhes das taxas de financiamento diárias aplicadas encontram-se disponíveis no(s) 

website(s) da Empresa.  

 

5.4. Deve ter um razoável cuidado em manter fundos disponíveis suficientes para evitar capitais 

próprios negativos da conta devido ao tamanho da posição e às comissões de financiamento durante a 

noite, especialmente quando negoceia CFDs sobre índices cash e CFDs sobre ações em que as 

comissões de financiamento se encontram a ser aplicadas para refletir ações corporativas. 

 

5.5. Deve estar ciente de que as suas transações em CFDs podem ser ou ficar sujeitas a taxas e/ou 

qualquer outro imposto de selo, por exemplo devido a alterações na legislação ou às suas circunstâncias 

pessoais. A Empresa não garante que nenhuma taxa e/ou qualquer outro imposto de selo será devido. 

O cliente é pessoalmente responsável por quaisquer taxas e/ou quaisquer outros impostos que possam 
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acrescer em relação às suas transações. Procure aconselhamento fiscal independente, se necessário, 

para determinar se se encontra sujeito a qualquer taxa e/ou imposto de selo.  

 

6. Requisitos de Margem 

 

6.1. As transações CFD têm um passivo contingente e o Cliente deve estar ciente das implicações de 

tal facto, em particular os requisitos de margem da Empresa. O Cliente é obrigado a depositar fundos 

na sua conta de negociação de forma a abrir uma posição e/ou assegurar que tem sempre margem 

suficiente na sua conta de negociação, de forma a manter uma posição aberta. Adicionalmente, o 

Cliente precisa de monitorizar continuamente quaisquer posições abertas, de forma a evitar que as 

posições sejam encerradas devido à indisponibilidade de fundos. É de notar que a Empresa não é 

responsável por notificar o Cliente em quaisquer desses casos.  

 

6.2. Os requisitos de margem dependerão do ativo subjacente do CFD, do nível de alavancagem 

escolhido e do valor da posição a ser estabelecida. 

 

6.3. A Empresa não o notificará de qualquer "Chamada de Margem" para sustentar uma posição com 

prejuízo. 

 

6.4. A Empresa tem o direito discricionário de começar a encerrar posições quando o "Nível de Margem" 

diminui para cerca de 50% do "Nível de Margem" requerido para qualquer Instrumento Financeiro 

específico.  

 

7. Informação Prestada pela BDSwiss Holding LTD 

 

As recomendações genéricas de mercado fornecidas pela Empresa baseiam-se unicamente no 

julgamento do pessoal da Empresa e devem ser consideradas como tal.  O Cliente reconhece que efetua 

quaisquer transações tendo por base o seu próprio julgamento. Quaisquer recomendações de mercado 

fornecidas são apenas genéricas e podem ou não ser coerentes com as posições ou intenções de 

mercado da Empresa e/ou das suas afiliadas. As recomendações genéricas de mercado da Empresa são 

baseadas em informações consideradas fiáveis, mas a Empresa não pode e não garante a sua exatidão 

ou integridade, nem representa que o seguimento de tais recomendações genéricas reduzirá ou 

eliminará o risco inerente à negociação de CFDs. 

 

8. Internet Trading 

 

Quando o Cliente negoceia via online (através da Internet), a Empresa não será responsável por 

quaisquer reclamações, perdas, danos, custos ou despesas, causados, direta ou indiretamente, por 

qualquer mau funcionamento ou falha de qualquer sistema de transmissão, comunicação, instalação 

informática ou software de negociação, quer pertença à Empresa ou ao Cliente ou a qualquer bolsa ou 

qualquer sistema de liquidação ou compensação. 

 

9. Direito de cancelamento de uma ordem  

 

O Cliente tem o direito de cancelar uma ordem de CFD, apagando-a. Esta ação pode ser tomada até ao 

ponto em que a ordem tenha sido preenchida pelo mercado. 

 

10. Erros do Sistema de Expiração  
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No caso de o sistema de expiração falhar por qualquer razão e o CFD não for encerrado ao preço de 

mercado disponível quando o preço instruído tiver sido atingido, o sistema emitirá uma notificação a 

um Gestor de Risco ou Responsável de Compliance, de forma a que a posição seja resolvida de forma 

manual. O cliente afetado será colocado na mesma posição em que se o CFD tivesse fechado ao preço 

de mercado disponível quando o preço instruído tiver sido atingido. 

 

11. Cripto Moedas 

 

Deve estar ciente de que a negociação em Cripto Moedas não é adequada a todos os investidores, caso 

estes não tenham os conhecimentos e experiência necessários para este produto específico. Deve estar 

plenamente consciente e compreender as características específicas e o risco relacionado com estes 

produtos. Quando negoceia em Cripto Moedas, deve estar ciente de que não são reconhecidos como 

Instrumentos Financeiros para efeitos da DMIF II e de que não existe um quadro regulatório específico 

da UE que regule a negociação de tais produtos. Deve estar ciente de que os preços podem flutuar 

amplamente devido à alta volatilidade e que existe um risco elevado de ter uma perda significativa num 

curto espaço de tempo ou mesmo o risco de perder todo o capital investido. Para evitar dúvidas, todos 

os termos do Acordo são plenamente aplicáveis ao negociar CFDs em Cripto Moedas.  

 

 

12. Revisão 

 

12.1 A Empresa reserva-se no direito de rever e/ou alterar as suas declarações de Divulgação de Riscos, 

a seu exclusivo critério, sempre que o julgar necessário, sem aviso prévio ao Cliente. 

 

 

 


