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Finalidade 
Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. O presente documento não é 
promocional. Esta informação é obrigatória por lei para ajudá-lo a entender a natureza, os riscos, os custos, os potenciais 
ganhos e perdas deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos. 
 
Produto  
Nome do Produto: Contrato Diferencial (CFD) 
Nome do Produtor: BDSwiss Holding Ltd (“a Empresa” ou “BDSwiss”), entidade autorizada e regulada pela Comissão de 
Mercado de Valores Mobiliários do Chipre sob a licença número 199/13. Ligue +357 25 053 940 para mais informações 
ou visite o website da Empresa em eu.bdswiss.com ou eu.swissmarkets.com 
Este documento foi atualizado pela última vez em 19 de outubro de 2020. 
 

 Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à 
alavancagem. 79,5% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro ao negociar CFDs com este 

prestador. Deve considerar se entende o funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. 

 
Em que consiste este produto? 
TIPO. Um Contrato Diferencial (“CFD”) é um produto de contrato alavancado realizado com a Empresa numa base bilateral. 
É um produto derivado que tem como base um ativo subjacente.  Com um CFD, investe sobre a evolução dos preços de 
quase todos os ativos subjacentes, . aplicável independentemente do nível de complexidade do ativo subjacente negociado 
O ganho ou perda é calculado através da determinação da diferença no preço de abertura e fecho da posição do ativo 
subjacente que pode ser uma moeda, mercadoria, índice, ação, etc.  
Os CFDs são produtos alavancados, o que significa que apenas paga uma margem (colateral), que corresponde a uma 
fração do valor da posição real. Através desta alavancagem, tem a oportunidade de mover grandes volumes sem grandes 
despesas de capital, o que significa que pequenos movimentos de preço podem criar retornos elevados ou perdas. Ao abrir 
uma posição de CFD, decide se quer investir num aumento ou queda de preço para o ativo subjacente. Quando encerrar e 
abrir uma posição relativa a um CFD, a alteração de preço será determinada. Ao encerrar, a diferença entre o preço na 
abertura da posição e o preço no fecho da posição será calculada. A diferença multiplicada pelo seu volume negociado 
determina o seu ganho ou perda, dependendo se este foi definido para uma subida ou queda de preço. A menos que esteja 
a negociar um contrato de futuros em determinadas mercadorias, os CFDs não apresentam tempo de expiração natural. 
Por favor, visite https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=EN para mais 
informações. 
 

Objetivos O objetivo de negociação de CFDs consiste em especular sobre movimentos de preço, geralmente num 
período de investimento de curto-prazo. Permite aos investidores terem uma exposição alavancada num 

instrumento subjacente sem a necessidade de comprarem o instrumento real.  
 
Dada a natureza de alavancagem da negociação de um CFD, o investidor tem de depositar apenas uma parte do valor 
nocional do contrato negociado como margem inicial. Por exemplo, se um investidor deposita 5.000$ e abre 1 lote em 
EURUSD pelo preço de 1,1958 com alavancagem na conta de 1:30, então irá ser requisitada uma margem inicial de 3985,9$. 
No caso de qualquer movimento negativo do preço, o investidor irá perder 10$ por cada movimento de tick. 
O instrumento spot CFD não apresenta qualquer data de maturidade. Não existe um período mínimo de detenção e cabe 
ao investidor decidir quando deve abrir e encerrar uma posição num CFD. 
Terá de ter um saldo adequado na sua conta e, quando aplicável, depositar fundos adicionais de forma a evitar quaisquer 
encerramentos das suas posições abertas ou stop out. 
 
Investidor Não Profissional Previsto.  
Os CFDs destinam-se a investidores que têm a experiência de negociação necessária e/ou conhecimentos de investimento 
com produtos alavancados. Os investidores só devem negociar com capital que possam perder. Os investidores devem 
ter consciência e conhecimento de que negociar com os produtos da Empresa pode resultar na perda de todos os fundos 
depositados para negociação (incluindo quaisquer ganhos na conta). Os investidores compreenderão o perfil de 
risco/retorno do produto em comparação com a negociação tradicional de ações. Dada a natureza de risco dos produtos 
da Empresa, os investidores podem ter retornos elevados, bem como perdas elevadas num curto período de tempo. 
 
 
 
 
 

https://eu.bdswiss.com/
https://eu.swissmarkets.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=EN
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Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno? 
Indicador Sumário de Risco (SRI). Devido às características de negociação, este produto obtém a pontuação de risco mais 

elevada que corresponde a 7 em 7.  
Os CFDs são negociados recorrendo à utilização de margem e implicam o risco 
de perder todo o seu depósito inicial e/ou investimento. Deve manter uma 
margem adequada na sua conta de forma a evitar quaisquer stop outs e manter 
a(s) sua(s) posição(ões) aberta(s). 

 

Antes de decidir negociar em produtos com margem, deve considerar os seus objetivos de investimento, risco de tolerância 
e o seu nível de experiência nestes produtos. A negociação de CFDs DMA é altamente especulativa e comporta um elevado 
nível de risco. É possível perder todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e deve assegurar-
se de que compreende os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, caso necessário. Especule apenas 
com fundos que possa perder. Para mais informações, por favor consulte a Divulgação Geral de Riscos da Empresa. 
 
Cenários de desempenho. Os desenvolvimentos do mercado no futuro não podem ser previstos com precisão. Os cenários 
apresentados são apenas uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base em retornos recentes. Os retornos 
reais poderiam ser inferiores. 
O Documento de Informação Fundamental aplica-se a qualquer instrumento CFD DMA. Em cada negociação, será 
responsável por escolher o instrumento, quando abre ou encerra, o tamanho do investimento e quando usar quaisquer 
funcionalidades de mitigação de risco (tais como ordens stop loss). Cada instrumento tem características diferentes tais 
como tamanhos de lote (número de unidades, isto é, CFD em pares de moedas são negociados em 100.000 unidades) ou 
valor pip (movimento de preço).  
Os cenários abaixo incluem apenas um movimento de preço e sob o cenário de stress a posição atinge o stop out com um 
nível de margem de 50% (nível de margem = capital próprio / margem). 
Pressupostos utilizados: 

 
Cenários de desempenho: 

 
O que sucede se a BDSwiss Holding Ltd não puder pagar? 
No caso de a Empresa não conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras, poderá perder o valor total do seu 
investimento (i.e. o saldo da conta detida na Empresa). Contudo, a empresa segrega todos os fundos de clientes não 
profissionais dos seus fundos próprios, de acordo com as regras da CySEC acerca da salvaguarda dos instrumentos 
financeiros e fundos pertencentes a clientes. A Empresa é também membro de um Fundo de Compensação de 
Investidores, que cobre clientes elegíveis até um máximo de 20.000€ por pessoa. Mais detalhes podem ser encontrados 
aqui. 
Quais são os custos? 
Dependendo do produto que negociar, poderá incorrer em alguns ou todos os seguintes custos: 

https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2016/07/General-Risk-Disclosure-Statement_PT.pdf
https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2018/05/Investor-Compensation-Fund_PT.pdf
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Por quanto tempo devo manter a posição? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital antecipadas? 
Os CFDs são principalmente destinados para negociação de curto-prazo e em alguns casos para negociação intradiária. 
Em geral, os CFDs não são adequados para investimentos de longo-prazo. Alguns investidores podem também deter 
posições de CFD para efeitos de cobertura ou negociação especulativa. Não existe período de detenção recomendado nem 
período de cancelamento e, como tal, nenhuma comissão de cancelamento. Os investidores podem negociar (abrir ou 
encerrar) posições em CFDs a qualquer momento durante o horário de negociação do mercado. 
 
Novas medidas da ESMA! Como é que estas afetam a sua negociação 
As Medidas de Intervenção no Produto adotadas pela ESMA em termos de marketing, distribuição ou venda de CFDs a 
Investidores Não Profissionais, entram em efeito a partir de 1 de agosto de 2018. Para obter mais informações, consulte 
este link.  
 
Mais importante, a regulação da ESMA relativamente a CFD introduz limites máximos de alavancagem, com base na 
volatilidade do dito instrumento. 

• 30:1 para os principais pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) 

• 20:1 para pares de moedas menores, ouro e índices de ações principais (EURPLN, USDRUB, US500) 

• 10:1 para mercadorias, índices de ações não principais (Prata, Petróleo, Índice de Ações Checo) 

• 5:1 para ações individuais (Google, Apple, BMW) 

• 2:1 para criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, Ripple) 
 
Com o novo regulamento, os investidores terão de colocar pelo menos 3,3% do seu capital como depósito de margem no 
caso dos principais pares de moedas e ainda mais para outros tipos de instrumentos. Isto significa que para uma posição 
típica de mini lote (0,1 lote = 10.000 USD de valor para um par FX) será necessário ter pelo menos 333 USD na conta. 
 
Como posso apresentar queixa? 
 
Deve submeter uma queixa à Empresa através de email para complaints@bdswiss.com ou para support@bdswiss.com ou 
completando o formulário relevante na página de Contacto. Uma vez apresentada uma queixa por escrito, um membro do 
Departamento de Suporte enviará um aviso de receção eletrónico para o endereço eletrónico registado pelo queixoso no 
prazo de cinco (5) dias úteis após a receção, de forma a verificar se a Empresa recebeu a queixa por escrito. Uma cópia do 
procedimento de reclamação da Empresa pode ser encontrada aqui. 
 
Se não se encontrar satisfeito com a decisão final da Empresa, pode apresentar uma queixa ao Provedor de Justiça 
Financeiro em http://www.financialombudsman.gov.cy 
 
Outra informação relevante 
Documentos importantes adicionais que poderá ler e compreender encontram-se abaixo: 
 
Termos e Condições – estes são os termos legais vinculativos que aceita quando abre uma conta de negociação com a 
Empresa. Qualquer litígio será resolvido com base nos presentes Termos e Condições 
 
Política de Privacidade – descreve algumas ou todas as formas como uma parte reúne, utiliza, divulga e gere os dados dos 
clientes existentes ou antigos clientes  
 
Declaração de Divulgação de Risco – explica o número de riscos a que o investidor se encontra exposto ao investir em 
Instrumentos Financeiros da Empresa 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options
mailto:complaints@bdswiss.com
mailto:support@bdswiss.com
https://eu.bdswiss.com/contact/
https://eu.bdswiss.com/legal-documents/
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/
https://eu.bdswiss.com/personal-data-protection/
https://eu.bdswiss.com/general-terms-and-conditions/

