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1 Introdução 
 

A BDSwiss Holding Ltd (doravante "BDSwiss", "a Empresa") é uma Empresa de Investimento cipriota 

licenciada e regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CySEC") sob o número 

de licença 199/13. 

 
Enquadramento Legal e Regulatório 

 
Este documento fornece um resumo da Política de Execução de Ordens nas Melhores Condições da 

Empresa (a "Política") que se aplica à execução de ordens da Empresa em todos os tipos de instrumentos 

financeiros, incluindo cripto moedas, em nome de clientes não profissionais e profissionais, de acordo com 

os Regulamentos abaixo mencionados. Esta Política é emitida nos termos e em conformidade com os 

requisitos da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Maio de 2014 relativa 

aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE 

("DMIF II"), a Lei da República de Chipre n.º 87(I)/2017 relativa à prestação de serviços de investimento, 

ao exercício de serviços e atividades de investimento e a Lei da República de Chipre n.º 144(I)/2007 relativa 

aos mercados regulamentados. A Empresa referir-se-á a todas as legislações, regulamentos e diretrizes 

mencionadas como "Regulamentos". 

 
Nos termos da legislação acima referida, a Empresa deve tomar todas as medidas suficientes para obter 

o melhor resultado possível (ou "melhor execução") para o Cliente ao executar uma ordem com o Cliente 

ou em seu nome, tendo em conta vários critérios de execução. A Empresa tem o dever de agir de forma 

honesta, justa, profissional e no melhor interesse dos seus Clientes ao receber e transmitir as ordens dos 

Clientes a outras entidades ou locais, de executar e alcançar os melhores resultados de execução sujeitos 

e tidos em conta: 

• As características da ordem do cliente 

• As características dos instrumentos financeiros que se encontram sujeitos a essa ordem (em 

particular em relação aos instrumentos financeiros Over-the-Counter (“OTC")) 

• As características dos locais de execução para os quais essa ordem pode ser dirigida 

• O nível de liquidez prevalecente no momento da execução 

 

O melhor resultado possível será determinado em termos da contrapartida total, representada pelo 

preço do contrato e o custo relacionado com a execução como os principais fatores. Os outros 

fatores, tais como velocidade, natureza e dimensão da ordem, probabilidade de execução e outros 

fatores relevantes serão considerados como fatores secundários em comparação com a 

contrapartida total (isto é, preço e custo) sofrida pelo cliente, a menos que produzam o melhor 

resultado possível para o cliente em termos de contrapartida total. 
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Sempre que existir uma instrução específica de ou em nome de um cliente, a BDSwiss executará, na 

medida do possível, a ordem de acordo com a instrução específica. Uma instrução específica de um cliente 

pode impedir a BDSwiss de tomar as medidas que descreveu nesta Política para obter o melhor resultado 

possível na execução de ordens. As regras de negociação para mercados específicos podem impedir a 

BDSwiss de seguir determinadas instruções do cliente. Quando uma instrução do cliente não se encontrar 

completa, a BDSwiss determinará quaisquer componentes não especificados da execução de acordo com 

a presente Política. 

 
O compromisso da Empresa em fornecer a melhor execução possível não significa que seja responsável 

por quaisquer responsabilidades fiduciárias ou outras por parte do cliente para além das obrigações 

regulamentares específicas impostas à BDSwiss ou que possam ser de outra forma contratadas entre o 

cliente e a Empresa. 

 
2 Âmbito, Finalidade e Serviços 

 
Esta Política aplica-se tanto a clientes não profissionais como aos clientes profissionais, existentes e 

potenciais (tal como definido na Política de Categorização de Clientes da Empresa). Assim, se a Empresa 

classificar um Cliente como Contraparte Elegível, esta Política não se aplica a esta categoria de Clientes. 

 
Esta Política aplica-se quando a Empresa fornece os serviços de investimento de receção e transmissão 

de ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros e/ou quando executa ordens em nome de 

clientes, incluindo cripto moedas em nome de clientes não profissionais e profissionais. 

 
Os instrumentos financeiros fornecidos pela Empresa são: 

a. Contratos por Diferença (CFD) sobre pares cambiais, CFD sobre mercadorias, CFD sobre ações, 

bem como CFD sobre cripto moedas, CFD de acesso direto ao mercado sobre ações e ETF. 

Para mais informações sobre as especificações do contrato, visite o website da Empresa em: 

https://eu.bdswiss.com/forex/more-information/forex-asset-list/. 

 

A BDSwiss Holding Ltd, encontra-se empenhada em tratar os nossos clientes de forma honesta, realizando 

transações com o Cliente de uma forma profissional e transparente e agindo no melhor interesse do Cliente 

ao comprar ou vender instrumentos financeiros em nome do Cliente através da sua conta de negociação. 

 
Mais especificamente, quando executamos e/ou recebemos e transmitimos ordens para o Cliente, ou seja, 

compramos ou vendemos um instrumento em nome do Cliente através da Conta de Negociação do Cliente, 

temos o dever de fornecer ao Cliente a “Melhor Execução”. A Melhor Execução significa que devemos 
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tomar todas as medidas razoáveis para obter o melhor resultado possível para o Cliente ao executar uma 

ordem com o Cliente ou em seu nome, considerando vários “Critérios de Execução”. 

O objetivo desta Política é estabelecer disposições eficazes para obter o melhor resultado possível, quando 

a Empresa se encontra a executar as ordens dos clientes. 

 
Como tal, esta Política visa estabelecer esses acordos e delinear o processo que a Empresa segue na 

execução de transações e assegura a tomada de todas as medidas razoáveis para obter consistentemente 

o melhor resultado possível para os clientes através da sua política de execução de ordens. A Empresa 

permite ao Cliente negociar através de uma plataforma de negociação Metatrader 4, que também é 

acessível através de outros dispositivos eletrónicos (telemóvel, tablet, etc.). 

 
A Empresa é capaz de demonstrar aos Clientes, mediante pedido e em tempo razoável, que as suas ordens 

foram executadas de acordo com esta Política. 

 
3 Tipos de Ordem 

 
A natureza particular de uma ordem depende do instrumento financeiro a ser selecionado pelo Cliente e 

pode afetar a execução da ordem do Cliente. O valor da opção depende principalmente da volatilidade do 

instrumento subjacente, do tempo definido de expiração da opção e da gestão do risco a ser selecionada 

pelo Cliente. 

 
É dada ao Cliente a opção de colocar ordens para execução com a Empresa de uma das seguintes formas: 

• O Cliente coloca uma "Ordem de Mercado" que é uma ordem instantaneamente executada com 

um preço que a Empresa forneceu do Local de Execução e que será o melhor preço disponível. 

Ocasionalmente, se o mercado tiver movido enquanto o Cliente coloca a ordem de mercado, a 

ordem pode ser executada ao primeiro preço disponível (derrapagem). Esta derrapagem pode ser 

melhor ou pior para o Cliente ou pode não ser executada de todo. O Cliente pode modificar uma 

ordem de Mercado de modo a anexar uma "Stop Loss" e/ou "Take Profit". "Stop Loss" é uma 

ordem para limitar a perda potencial do Cliente, enquanto que "Take Profit" é uma ordem para 

assegurar o lucro potencial do Cliente. 

O Cliente coloca uma "Ordem Pendente", que é uma ordem a ser executada posteriormente ao 

preço que o Cliente especifica. Com uma ordem limite de entrada, o Cliente estabelece o preço 

máximo de compra, ou preço mínimo de venda, a que a ordem deve ser executada. Quando o 

preço de mercado atingir esse preço limite de entrada, a ordem será acionada e executada ao 

preço limite ou ao próximo melhor preço de mercado no momento da execução, que pode ser 

melhor ou PIOR do que o preço limite original. Como uma ordem limite pode ser introduzida a um 

preço que difere do preço de mercado atual, não pode ser executada imediatamente. Um cliente 
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que deixa uma ordem limite de entrada deve estar consciente de que está a desistir da certeza de 

execução imediata em troca da expectativa de obter um melhor preço no futuro. Caso a conta do 

cliente não apresente fundos suficientes para a abertura da posição, a ordem pendente será 

rejeitada e automaticamente removida pelo sistema. "Good till cancelled" é uma ordem pendente, 

que pelos seus termos, é definida para permanecer válida indefinidamente ou até ser preenchida 

ou cancelada pelo cliente ou pelo sistema no caso de não existirem fundos disponíveis. Ao contrário 

de uma ordem limite de entrada, uma ordem de stop permite vender abaixo do preço atual de 

mercado ou comprar acima do preço atual de mercado se o preço de stop de entrada for atingido 

ou violado. Uma ordem de stop é assim uma ordem pendente até o preço de stop ser alcançado 

ou violado. O Cliente tem a possibilidade de modificar uma ordem pendente, incluindo "Stop Loss" 

e "Take Profit", antes de ser executado. No entanto, uma ordem pendente não pode ser alterada 

ou removida se o preço tiver atingido o nível de preço para a execução da ordem. As ordens 

pendentes não podem ser modificadas fora das horas de negociação designadas. 

• A Mesa de Negociação encontra-se disponível apenas durante o Horário de Negociação. Note que 

as ordens do Cliente só podem ser acionadas/executadas durante o Horário de Negociação 

especificado na(s) plataforma(s) de negociação para cada CFD. Durante o Horário de Negociação, 

os clientes podem negociar e colocar e ordens na(s) plataforma(s) de negociação da Empresa. A 

negociação e execução de ordens encontra-se disponível entre as horas designadas, conforme 

estabelecido na(s) plataforma(s) de negociação da Empresa ("Horas de negociação") e conforme 

indicado no website da Empresa. Todas as ordens ativas (quer contra posições abertas como "Stop 

Loss" ou "Take Profit" (ordens de limite)) são executadas com base no preço publicado, tal como 

cotado pela Empresa. Uma ordem de Venda será acionada com o preço de Compra e uma ordem 

de Compra será acionada com o preço de Venda. Uma ordem de Compra será acionada se o preço 

de Venda da Empresa atingir ou exceder o preço de ordem especificado. O Cliente deve 

familiarizar-se inteiramente com estes antes de começar a negociar. 

• Negociação abusiva: Devido à natureza altamente automatizada da entrega de uma transmissão 

de forma atempada, podem ocorrer ocasionalmente preços negociáveis, cotações erradas de 

preços e problemas técnicos. No caso de o Cliente executar estratégias de negociação com a 

intenção de explorar essas mesmas cotações erradas ou problemas técnicos ou agir de má fé, a 

Empresa deve considerá-lo como um comportamento abusivo. A Empresa determinará, a seu 

exclusivo critério e de boa fé, que o Cliente se encontra a tentar aproveitar ou beneficiar desses 

mesmos erros de cotação ou questões técnicas e/ou, que o Cliente se encontra a cometer qualquer 

outro ato de negociação imprópria ou abusiva, como por exemplo: 

a. Fraude e/ou atos ilegais; 

b. Ordens realizadas com base em preços manipulados devido a erros ou mau funcionamento do 
sistema; 

c. Negociação de arbitragem, tal como "Arbitragem de Swap" "Arbitragem de Latência" ou 
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"Arbitragem de Bónus" sobre preços oferecidos pelas plataformas da Empresa; 

d. Negociação scalping ou colocar e encerrar ordens ou entrar em posições por um período de 

tempo arbitrariamente curto; 

e. Transações coordenadas com partes relacionadas para tirar partido de erros e atrasos nos 

sistemas de atualização; 

f. No caso de efetuar transações ou combinações de transações (voluntária e/ou 

involuntariamente), tais como posições longas e curtas no mesmo instrumento ou em 

momentos semelhantes, quer pelo Cliente ou pelo Cliente agindo em concertação com outros, 

incluindo (mas não se limitando a) as contas da Empresa detidas com diferentes entidades, 

que, em conjunto ou separadamente, servem para manipular a(s) plataforma(s) de negociação 

para obtenção de ganhos. 

g. Em caso de abuso da Proteção do Saldo Negativo através da realização de transações 

cobertas (hedged) entre duas contas detidas pelo Cliente ou por outros Clientes da Empresa 

ou de qualquer outro corretor, utilizando a alavancagem do Cliente e, assim, envolvendo-se, 

essencialmente, em transações sem risco. 

 
A Empresa terá o direito de encerrar qualquer posição aberta sujeita a comportamento abusivo conforme 

descrito acima ou cancelar qualquer lucro ou perda que a Empresa tenha incorrido como resultado da 

utilização de estratégias abusivas por parte do Cliente. 

 
A Empresa reserva-se ainda o direito de tomar quaisquer medidas adicionais que considere necessárias, 

em função das circunstâncias e da gravidade do(s) ato(s) abusivo(s), tais como: 

• Restringir o acesso do Cliente a streaming, cotações negociáveis instantaneamente, incluindo 

fornecer apenas a cotação de forma manual; introduzir atrasos de até 6 segundos entre a Empresa 

e o Cliente que coloca a ordem e a abertura da ordem na(s) plataforma(s) de negociação (para 

evitar scalping); e/ou 

• Restringir o acesso do Cliente apenas a determinados ativos; e/ou 

• Limitar a alavancagem em ativos específicos e/ou na(s) conta(s) de negociação, ou 

• Ajustar os Spreads disponíveis para o Cliente; e/ou 

• Terminar o Contrato com efeitos imediatos. 

 

4 Fatores de Melhor Execução 
 

A Empresa, ao executar as ordens dos Clientes de acordo com os preços cotados pela Empresa, tal como 

fornecidos pelo(s) seu(s) Prestador(es) de Liquidez/Local(is) de Execução, tem em consideração os 

seguintes fatores de execução de forma a obter o melhor resultado possível para os seus Clientes (desde 

que não existam instruções específicas do Cliente para a Empresa relativamente à forma de execução das 
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ordens): 

 
• Preço (Importância Elevada) 

• Custos e Encargos (Importância Elevada) 

• Velocidade de Execução (Importância Média) 

• Probabilidade de Execução (Importância Média) 

• Probabilidade de Liquidação (Importância Reduzida) 

• Tamanho da Ordem (Importância Reduzida) 

• Impacto do Mercado (Importância Reduzida) 

 

A BDSwiss está a encaminhar cada transação em que o Cliente entra com o prestador de liquidez relevante. 

Isto significa que:  

 

• A posição do Cliente não pode ser transferida para qualquer outra empresa de investimento 

(independentemente de estar regulamentada ou não). Esta é uma importante diferença em relação 

a situações em que o Cliente negoceia, por exemplo, em Ações. Nesses casos, o Cliente pode 

transferir a sua participação em Ações para ser negociada através de outra empresa de 

investimento - corretor. Nos CFD, o Cliente só pode negociar/encerrar a sua posição com a 

empresa de investimento com que o Cliente inicialmente abriu a posição. 

• A Empresa obtém os seus rendimentos a partir de: 

a. Spreads 

b. Overnight rollovers (Swaps) 

c. A Empresa está a cobrir transações quer através da transferência das transações do Cliente 

sob STP (Straight Through Processing), quer através da cobertura manual de posições 

individuais, à discrição da Empresa. Nesses casos, os lucros da Empresa são originados 

exclusivamente pela diferença no spread oferecido ao Cliente por parte da Empresa e o spread 

que os prestadores de liquidez oferecem à Empresa. 

 
A divulgação integral pela Empresa da base das suas negociações com o Cliente também faz parte da 

abordagem da Empresa à gestão de potenciais conflitos de interesses que possam surgir desta capacidade 

de negociação, tal como estabelecido na sua Política de Conflitos de Interesses. A Empresa tenta fornecer 

ao Cliente a Melhor Execução como parte da sua política de gestão de qualquer potencial conflito que surja 

desta capacidade de negociação que a Empresa acorda com o Cliente. 

 

4.1 Preço 
 

O preço da Empresa para um determinado instrumento financeiro é calculado por referência ao preço do 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
A GROWING COMMUNITY 

A BDSwiss Holding Ltd é licenciada e regulada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do Chipre, Licença N.º 199/13 

Endereço: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Chipre 
Endereço Registado: Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicósia, Chipre. 

Tel: +357 25 053 940 | Fax: +357 25 260 262 | Email: info@bdswiss.com 

 

 

instrumento subjacente relevante que a Empresa obtém de um prestador de liquidez terceiro. A Empresa 

atualiza os seus preços tão frequentemente quanto as limitações da tecnologia e das ligações de 

comunicação o permitam. Os preços da Empresa podem ser encontrados na(s) plataforma(s) de 

negociação da Empresa. A Empresa não cotará qualquer preço fora do horário de funcionamento da 

Empresa ou fora do horário específico de negociação de CFD, conforme publicado no website da Empresa, 

pelo que nenhuma ordem pode ser colocada pelo Cliente durante esse período. A Empresa revê as suas 

fontes de referência externas para garantir que os dados obtidos continuam a ser competitivos. Algumas 

verificações de qualidade ex ante e ex post são realizadas pela Empresa de forma a assegurar que os 

preços obtidos e subsequentemente transmitidos aos clientes continuam a ser competitivos. Tais 

verificações incluem, mas não se encontram limitadas a: 

 
• rever configurações/parâmetros do sistema 

• comparar preços com fontes de preços reputadas 

• assegurar a simetria do spread 

• verificar a velocidade de atualização de preços 

 

A principal forma pela qual a Empresa assegura que o Cliente recebe o melhor Preço de Execução é 

assegurar que o cálculo do preço é feito pelo(s) prestador(es) de liquidez/local(is) de execução com 

referência a uma gama de fontes de dados externas e prestadores de preços independentes. A Empresa 

revê as suas fontes de referência externas do(s) seu(s) Prestador(es) de Liquidez/Local(is) de Execução 

pelo menos uma vez por ano de forma a assegurar que os preços corretos e competitivos são oferecidos. 

A Empresa não garante, no entanto, que os preços cotados da Empresa serão a um preço tão bom, ou 

melhor, que pudesse estar disponível noutro local. Os instrumentos financeiros que se encontram 

disponíveis podem divergir em cada uma das plataformas de negociação acima referidas. Certas bolsas e 

bolsas digitais podem impor limites de movimento de preços intradiários ao comércio, o que pode resultar 

na suspensão da negociação e/ou paragem da atualização dos preços e/ou uma paragem geral da 

negociação e/ou a incapacidade de colocar ou encerrar ordens. Isto pode ser o resultado dos limites 

impostos aos movimentos de preços intradiários ou devido a questões técnicas. Tais limitações aplicam-

se frequentemente, em particular, às bolsas a partir das quais a Empresa obtém os seus preços para CFD 

em Cripto moedas. Ao negociar com a Empresa, o Cliente aceita os riscos associados ao acima exposto, 

incluindo o risco de incapacidade de colocar ou encerrar as ordens de negociação do Cliente como 

resultado de tais suspensões ou paragens de negociação. 

 
Ao negociar CFD em que o ativo subjacente é uma cripto moeda, o Cliente deve estar ciente de que: 

• As cripto moedas inserem-se no âmbito dos regulamentos DMIF. 

• As cripto moedas são negociadas em bolsas digitais não reguladas e descentralizadas. Isto 

significa que o formato de preços e os movimentos de preços das cripto moedas dependem 
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exclusivamente das regras internas da bolsa digital específica, que podem ser sujeitas a alterações 

em qualquer altura e sem aviso prévio. 

• Estas mesmas bolsas digitais podem introduzir suspensões de negociação ou tomar outras 

medidas que possam resultar na suspensão ou cessação da negociação nessas bolsas ou na 

indisponibilidade para a Empresa da disponibilização de preços e dados de mercado. Os fatores 

acima referidos podem resultar em efeito material adverso nas posições abertas do Cliente, 

incluindo a perda de todos os montantes investidos pelo Cliente. 

• As cripto moedas estão expostas a uma elevada volatilidade de preços intradiária, que pode ser 

substancialmente maior em comparação com os instrumentos financeiros reconhecidos ao abrigo 

da DMIF. Como tal, ao negociar CFD de cripto moedas, o Cliente aceita um risco significativamente 

mais elevado de perda dos montantes investidos por este, que pode ocorrer num período de tempo 

muito curto, como resultado de movimentos adversos repentinos dos preços de cripto moedas. 

 

4.1.1 Clientes a negociar CFD: 
 

Spread COMPRA/VENDA: Para qualquer FX e CFD, a Empresa cotará dois preços, tal como oferecidos 

pelo(s) Prestador(es) de Liquidez/Local(is) de Execução: o preço mais elevado (VENDA) pelo qual o Cliente 

pode comprar (posição longa) aquela posição FX/CFD, e o preço mais baixo (COMPRA) pelo qual o Cliente 

pode vender (posição curta) aquela posição FX/CFD. Coletivamente, os preços de VENDA e COMPRA 

são referidos como o preço da Empresa. A diferença entre o menor e o maior preço de um determinado 

FX e CFD é o spread. 

 
Ordens como “Buy Limit”, “Buy Stop” e “Stop Loss”, “Take Profit” ara posição curta aberta são 

executadas ao preço de VENDA. 

 
Ordens como “Sell Limit”, “Sell Stop” e “Stop Loss”, “Take Profit” para posição longa aberta são 

executadas ao preço de COMPRA. 

 
O preço da Empresa para um determinado FX/CFD é calculado tendo como referência o preço do ativo 

subjacente relevante, que a Empresa obtém pelo(s) prestador(es) de liquidez/local(is) de execução. Os 

preços podem ser encontrados no website da Empresa (https://eu.bdswiss.com/forex/more-

information/forex-asset-list/) ou plataforma(s) de negociação. Só serão aplicados os preços que 

correspondam ao tipo de conta selecionada. Por favor, consulte mais informações e especificações 

relativas aos tipos de conta no website da Empresa: https://www.bdswiss.com/forex/account-types/. 

 

Se o preço atinge uma ordem como: “Stop Loss”, “Take Profit”, “Buy Limit”, “Buy Stop”, “Sell Limit” ou 

“Sell Stop”, estas ordens são executadas instantaneamente. Contudo, sob certas condições de negociação 

pode ser impossível executar ordens (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit ou Sell Stop) 
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ao preço solicitado pelo Cliente. Neste caso, a Empresa tem o direito de executar a ordem ao primeiro 

preço disponível. 

 
A Empresa recebe preços por parte de vários prestadores de liquidez ou prestadores de preços reputados. 

Ter múltiplos prestadores de liquidez é importante, especialmente em tempos de elevada volatilidade ou 

de outras condições anormais de mercado, de forma a poder preços competitivos para os clientes. A 

Empresa recebe os seus preços a partir dos seguintes prestadores de liquidez e de preços: 

 
• Broctagon Prime Ltd (regulada pela CySEC com o número de Licença 320/17) - 

https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2018/05/RTS28-FINAL.pdf 

• EXT LTD (regulada pela CySEC com o número de Licença 165/12) 

• Invast Financial Services Pty Ltd (regulada pela AFS com o número de Licença 438283) 
 
 
 

 
4.2 Custos e Encargos 

 

Quando o Cliente abre uma posição em alguns tipos de instrumentos financeiros, o Cliente pode ser 

obrigado a pagar comissões, spreads ou taxas de financiamento. Estes montantes são divulgados no 

website da Empresa. 

• Comissões: As comissões podem ser cobradas sob a forma de uma percentagem do valor global 

da transação ou como montantes fixos. 

• Na maioria das circunstâncias, a Empresa aplica um spread fixo sobre os preços cotados e nenhum 

outro encargo ou comissão é pago pelos clientes. O spread é dinâmico para certos instrumentos 

financeiros e pode ter em conta fatores como a liquidez e condições de volatilidade nos mercados 

subjacentes. 

• Overnight Rollover (SWAP): O método de cálculo do montante do overnight SWAP varia de 

acordo com o tipo de ativo subjacente ou instrumento financeiro ao qual o CFD se aplica. Um 

montante SWAP diário de overnight rollover será aplicado a cada posição aberta se for mantido 

durante a noite. O overnight rollover é cobrado ou adicionado diariamente às 22:00 GMT (21:00 

GMT durante o DST) em todas as posições deixadas abertas até essa hora. Adicionalmente, o 

montante do overnight SWAP encontra-se geralmente ligado às taxas de juro relacionadas com 

cada ativo e adicionalmente a um encargo financeiro extra definido pela Empresa. 

• Proteção de Saldo Negativo: A Empresa oferece a todos os seus clientes Proteção de Saldo 

Negativo. Isto significa que um Cliente nunca perderá mais do que o capital investido na(s) sua(s) 

conta(s) de negociação. No caso de ocorrer um saldo negativo na(s) conta(s) de negociação do 

Cliente devido a Stop Out, (por exemplo, durante condições de mercado voláteis ou lacunas no 

mercado), a Empresa fará um ajustamento do montante negativo total, para que o Cliente não 
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venha a sofrer tais perdas. 

 
Mais detalhes sobre os custos aplicáveis ao Cliente podem ser encontrados no website da Empresa em 

https://eu.bdswiss.com/forex/more-information/forex-asset-list/. 

 

4.3 Taxa de Conversão de Moeda 
 

Quando se fazem pedidos de Margens de CFD, os cálculos são efetuados com base na moeda do 

instrumento financeiro relevante. Posteriormente, a Plataforma da Empresa gera automaticamente a Taxa 

de Conversão de Moeda, que pode não corresponder às taxas de conversão de moeda oficiais, e aplica-a 

à Moeda da Conta do cliente. Quando solicitado, o cliente pode ser fornecido com a Taxa de Conversão 

de Moeda. 

 

4.4 Velocidade de Execução 
 

A Empresa atribui uma importância significativa à execução atempada das ordens dos Clientes e esforça-

se por oferecer uma elevada velocidade de execução dentro das limitações tecnológicas e das ligações de 

comunicação. O fluxo de dados relativos a preços de mercado tem origem na(s) bolsa(s) ou no(s) 

mercado(s) subjacente(s). Os dados relativos a preços são então transferidos para a plataforma de 

negociação da Empresa e depois comunicados ao Cliente. As velocidades de transferência de dados em 

fluxo contínuo são tipicamente medidas em milissegundos desde a sua origem até ao Cliente. A frequência 

com que as ordens do Cliente são transacionadas e a frequência com que os preços negociáveis são 

distribuídos através da(s) plataforma(s)/terminal(is) de negociação da Empresa varia com diferentes 

instrumentos financeiros e condições de mercado. Além disso, a tecnologia utilizada pelo Cliente para 

comunicar com a Empresa desempenha um papel crucial. A utilização de uma ligação sem fios ou ligação 

dial-up ou qualquer outra forma de ligação instável por parte do Cliente, pode resultar numa ligação 

deficiente ou interrompida ou na falta de força do sinal, causando assim atrasos na transmissão de dados 

entre o Cliente e a Empresa ao utilizar a(s) plataforma(s)/terminal(is) de negociação da Empresa. Como 

resultado, uma ordem do Cliente pode ser colocada com um atraso e a ordem ser executada ao melhor ou 

pior preço de mercado oferecido pela Empresa através da(s) sua(s) plataforma(s)/terminal(ais). Em quase 

todas as circunstâncias, em condições normais de mercado e desde que o cliente disponha de margem 

suficiente disponível na sua conta para a transação e desde que a dimensão da transação solicitada seja 

igual ou inferior à dimensão máxima permitida, a transação será executada ao nível solicitado. A velocidade 

de execução e a oportunidade de melhoria dos preços são fundamentais para cada trader e a Empresa 

monitoriza repetidamente estes fatores de forma a assegurar que a Empresa mantém os seus elevados 

padrões de execução. 

 
A Empresa procura gerir os desafios de latência da seguinte forma: 
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• Avaliação contínua de prestadores de preços atuais; 

• Procura de novos prestadores de preços de forma a minimizar problemas que ocorram devido à 

latência ou qualidade dos preços; 

• Cooperar com múltiplos fornecedores de elevada largura de banda de Internet; 

• A Empresa aplica um atraso na execução das ordens que é definido por ativo e que é em média 

de 1,5 segundos. O atraso máximo é de 6 segundos. 

 

4.5 Probabilidade de Execução 
 

Ao aceitar esta Política, o Cliente reconhece que as ordens colocadas à Empresa não são realizadas ou 

executadas num mercado regulamentado ou numa multi-lateral trading facility (MTF), mas são executadas 

numa base Over-the-Counter ("OTC") através da(s) plataforma(s) de negociação da Empresa e, 

consequentemente, o Cliente pode encontrar-se exposto a um maior risco. A Empresa pode não ser capaz 

de executar uma ordem, ou pode alterar o preço de abertura/encerramento de uma ordem em caso de 

falha técnica da(s) plataforma(s) de negociação ou das cotações recebidas. Quando a Empresa transmite 

as ordens do Cliente para execução ao Local de Execução, a execução pode por vezes ser difícil. A 

Empresa depende do(s) Locais(s) de Execução do Prestador de Liquidez para preços e liquidez disponível, 

como tal, a execução das ordens do Cliente dependerá da disponibilidade de preços e liquidez disponível 

do(s) referido(s) prestador(es). Embora a Empresa esteja a envidar todos os esforços para aceitar/executar 

todas as ordens dos Clientes, reserva-se o direito de, a qualquer momento e à sua inteira discrição, declinar 

ou recusar um acordo para a execução de uma ordem de qualquer tipo no caso de não existir margem 

suficiente para prosseguir com a ordem, abuso de mercado ou quaisquer outras questões técnicas 

(plataforma, entidades terceiras, etc.). 

 
A Empresa esforça-se por fornecer o melhor preço possível aos seus Clientes e procura fornecer ordens 

de Clientes com a mais rápida execução razoavelmente possível. No entanto, é impossível garantir a 

execução de qualquer ou de todas as ordens pendentes ao preço declarado. As ordens de mercado, Stop 

Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop sobre instrumentos financeiros oferecidos pela 

Empresa, são executadas ao preço declarado no primeiro toque do preço atual. 

 
Note-se que durante certas condições de negociação ou condições anormais de mercado, pode não ser 

possível executar ordens sobre um instrumento financeiro ao preço declarado e, como tal, o preço a que 

uma negociação é executada pode variar significativamente do preço originalmente solicitado. Neste caso, 

a Empresa tem o direito de executar a ordem do Cliente ao primeiro preço disponível. Isto pode ocorrer, 

por exemplo, nos seguintes casos: 

• Durante a abertura do mercado; 

• Durante os momentos/intervalos de abertura da sessão de negociação; 

• Durante os noticiários; 
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• Durante mercados voláteis onde os preços podem subir ou descer significativamente e afastar-se 

dos preços declarados; 

• Quando ocorre um movimento rápido dos preços, se os preços sobem ou descem num período 

de negociação a tal ponto que, segundo as regras da bolsa em questão, a negociação é 

suspensa ou restringida; 

• Se não existir liquidez suficiente para a execução do volume específico ao preço declarado; 

• Ocorreu um evento de Força Maior (conforme definido no Contrato de Cliente). 

 

4.6 Probabilidade de Liquidação 
 

A Empresa procederá à liquidação de todas as transações após a execução e/ou expiração da transação 

específica. De forma a melhorar a rapidez e probabilidade de execução, a Empresa realiza certos controlos 

de qualidade ex ante e ex post relacionados, por exemplo, com derrapagem simétrica e o número de 

transações sujeitas a derrapagem. Embora a Empresa dedique todos os esforços razoáveis de forma a 

executar todas as ordens colocadas pelos clientes, tem, ainda assim, o direito de recusar uma ordem de 

qualquer tipo ou executar a ordem ao primeiro preço de mercado disponível. 

 

4.7 Tamanho das Ordens 
 

O tamanho mínimo real de uma ordem é diferente para cada tipo de conta e/ou instrumento. Consulte o 

site da Empresa para obter o valor de dimensão mínima de uma ordem para cada instrumento financeiro e 

classe de ativos. 

 
a. Clientes a negociar CFD: 

A Empresa fornece uma dimensão mínima e uma dimensão máxima de negociação para cada CFD 

que oferece. As dimensões das ordens são frequentemente revistas pela Empresa. As dimensões 

diferem consoante as condições atuais do mercado que afetam o instrumento subjacente, bem como 

a gestão de risco da Empresa de níveis globais de exposição e capacidade de cobertura de 

determinados ativos, conforme o caso. 

 
A Empresa reserva-se o direito de limitar o número de transações que realiza em relação a um 

instrumento financeiro e/ou limitar o valor total líquido da posição para instrumentos específicos sujeitos 

à sua política de gestão de risco e no caso de alta volatilidade ou de ativos de baixa liquidez. 

Consequentemente, a Empresa reserva-se o direito de recusar uma ordem. 

 
A Empresa efetua todos os esforços razoáveis para executar ordens ao preço especificado ou próximo 

deste. Contudo, é importante compreender que a Empresa não pode garantir o preço de execução das 

ordens, ou seja, tais preços não são garantidos (a menos que explicitamente declarado). Devido a 
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movimentos de preços nos instrumentos financeiros subjacentes, é possível que os preços cotados se 

movimentem rápida e erraticamente. Isto é conhecido como Gapping e pode surgir em períodos de 

baixa liquidez e alta volatilidade (como, por exemplo, após um aviso de lucro por parte de uma empresa 

em cujas ações o Cliente pode ter investido através de um CFD ou imediatamente após a divulgação 

de dados económicos). Podem ocorrer os seguintes riscos associados a mercados voláteis, 

especialmente na abertura ou fecho da sessão normal de negociação ou perto da mesma: 

• Execução da ordem do Cliente a um preço que é substancialmente diferente do preço de 

Compra ou Venda cotado ou do último preço comunicado no momento da colocação de uma 

ordem por parte do Cliente, bem como execuções parciais ou execução de grandes ordens em 

várias parcelas/transações a preços diferentes; 

• Os preços de abertura podem diferenciar substancialmente a partir do fecho do dia anterior; 

• Restrições de capacidade do sistema aplicáveis a bolsas, fornecedores de dados, bem como à 

Empresa; 

• A Empresa é obrigada a tomar as medidas necessárias para manter um mercado ordenado em 

qualquer dos instrumentos financeiros subjacentes para os quais oferece CFD, de forma a 

mitigar efeitos de derrapagem. A Empresa não pode ser responsabilizada por derrapagem de 

preço causado por fatores fora do seu controlo. 

i. Exemplo: O Cliente deseja comprar 1 lote EURUSD @1,2300, enquanto faz a 

negociação o mercado move-se fortemente, o próximo preço disponível é de 

1,23003 para o Cliente para esta negociação. A derrapagem é de 0,00003 

contra o Cliente.  

 

A Empresa reserva-se o direito de recusar uma ordem, caso a dimensão da mesma seja grande e não 

possa ser preenchida. 

 
A Empresa enreda todos os esforços de forma a preencher a ordem do Cliente, independentemente do 

seu volume. Contudo, se isto for conseguido, poderá ser ao primeiro preço disponível, diferente do preço 

declarado pelo Cliente, tal como a liquidez do mercado possa permitir no momento da execução (Ver 

secção 5.5. Probabilidade de Execução). 

 

4.8 Instruções Específicas do Cliente 
 

Em circunstâncias em que o Cliente fornece à Empresa uma instrução específica sobre como executar 

uma ordem e a Empresa aceitou essa instrução, então a Empresa deverá providenciar – na medida do 

possível – a execução da ordem do Cliente de acordo com a instrução específica deste. Note-se que esta 

instrução específica pode impedir a Empresa de tomar as medidas que concebeu e implementou na 

presente Política de forma a obter o melhor resultado possível para a execução dessa ordem específica no 
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que diz respeito aos elementos abrangidos por essas instruções. Ainda assim, ao executar a ordem com 

base nas instruções específicas fornecidas pelo Cliente, a Empresa satisfará a sua obrigação de prestar 

ao Cliente a melhor execução possível. 

 

4.9 Impacto no Mercado 
 

Alguns fatores, tais como condições de mercado pouco vulgares, podem afetar rapidamente o preço dos 

ativos subjacentes dos quais deriva o preço cotado da Empresa, sendo que estes fatores podem também 

influenciar outros fatores acima referidos. A Empresa tomará todas as medidas razoáveis para obter o 

melhor resultado possível para os seus Clientes. 

 
A Empresa não considera a lista de fatores de execução acima referida como sendo exaustiva e a ordem 

pela qual os fatores acima referidos são apresentados não será considerada como tendo sido realizada 

com base na prioridade de cada fator. 

 

4.10 Critério de Melhor Execução 
 

A Empresa determinará a importância relativa dos Fatores de Melhor Execução acima referidos, utilizando 

o seu juízo e experiência comerciais à luz da informação disponível no mercado e tendo em conta os 

critérios abaixo descritos: 

• As características do Cliente, incluindo a Categorização do Cliente; 

• As características da ordem do Cliente; 

• As características dos instrumentos financeiros que são objeto dessa ordem; 

• As características dos locais de execução para os quais essa ordem pode ser dirigida. 

 

O melhor resultado possível para um Cliente Não Profissional será determinado em termos da contrapartida 

total, representando o preço dos instrumentos financeiros e os custos relacionados com a execução, que 

incluem todas as despesas incorridas pelo Cliente que se encontrem diretamente relacionadas com a 

execução da ordem, incluindo as comissões do local de execução, as comissões de compensação e 

liquidação e quaisquer outras comissões pagas a terceiros envolvidos na execução da ordem (seguindo as 

instruções específicas do Cliente), que são consideradas os fatores mais importantes. 

 
Em circunstâncias em que o Cliente fornece à Empresa uma instrução específica incluindo, mas não se 

limitando a: 

• especificando o preço de um contrato CFD com a Empresa 

• especificar o preço a que um contrato CFD deve ser encerrado se o mercado se mover contra o 
Cliente 
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Posteriormente, essas instruções têm precedência sobre outros aspetos da Política da Empresa se a 

Empresa tiver aceitado estas mesmas instruções. Note-se que uma instrução específica pode impedir a 

Empresa de tomar as medidas que concebeu e implementou na presente Política de forma a obter o melhor 

resultado possível para a execução dessa ordem específica no que respeita aos elementos abrangidos por 

essas instruções. Ainda assim, ao executar a ordem com base nas instruções específicas fornecidas pelo 

Cliente, a Empresa satisfará a sua obrigação de fornecer ao Cliente a melhor execução possível. 

 
5 Informação de Margem e Alavancagem 

As medidas de intervenção de produto adotadas pela ESMA ao abrigo do Artigo 40 do Regulamento dos 

Mercados de Instrumentos Financeiros incluem limites de alavancagem na abertura de uma posição por 

um cliente não profissional de 30:1 a 2:1, que variam de acordo com a volatilidade do ativo. Uma regra de 

encerramento de margem por conta normalizada para a percentagem da margem (a 50% da margem 

mínima exigida) na qual se encerra um ou mais CFD abertos de um cliente não profissional. Para mais 

informações, por favor visite a nossa Política de Alavancagem. 

A Empresa continua a aplicar as medidas acima referidas considerando que, embora as medidas 

temporárias de intervenção em produtos da ESMA não tenham sido renovadas, a maioria dos países da 

UE introduziu medidas nacionais que são iguais às medidas de intervenção em produtos da ESMA. 

 
6 Locais de Execução 

 

A BDSwiss Holding Ltd, está empenhada em tratar os nossos clientes honestamente, efetuando transações 

com o Cliente de uma forma profissional e transparente, e em agir no melhor interesse do Cliente ao 

comprar ou vender instrumentos financeiros em nome do Cliente através da conta de negociação deste. O 

Cliente é obrigado a abrir e encerrar uma posição de qualquer instrumento financeiro específico com a 

Empresa através da sua plataforma de negociação durante o horário de abertura da Plataforma de 

Negociação da Empresa. 

 
A Empresa tem em consideração múltiplos fatores tais como a probabilidade de execução, qualidade das 

operações, posição no mercado, custos para a Empresa, custos de swap, autorização/regulamentação e 

preços ao selecionar Prestadores de Liquidez para cobrir as posições dos clientes. A este respeito, se o 

Cliente decidir abrir uma posição na plataforma da Empresa com o Local de Execução, então essa posição 

aberta só pode ser encerrada na plataforma da Empresa com esse Local de Execução. 

 
A Empresa irá resumir e disponibilizar no seu website, numa base anual, os cinco principais locais de 

execução em termos de volumes de negociação. A Empresa está a recorrer a Prestadores de Liquidez 

terceiros, conforme mencionado acima, de forma a oferecer a melhor execução aos seus Clientes. 

 
Os termos e condições e as regras de negociação são estabelecidos exclusivamente pelo Local de 
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Execução. O Cliente só pode encerrar uma posição aberta de quaisquer instrumentos financeiros durante 

o horário de abertura da(s) plataforma(s) de negociação da Empresa. O Cliente tem igualmente de encerrar 

qualquer posição em aberto com o Local de Execução. 

A Empresa segue um processo de avaliação antes da seleção de um local de execução e da criação de 

uma relação comercial, tendo em consideração tanto critérios qualitativos como quantitativos. Em 

particular, o preço e os custos em relação à execução das ordens do Cliente e o impacto global para o 

Cliente são uns dos principais fatores para a seleção de um local de execução. Outros fatores são também 

tidos em consideração, por exemplo, a velocidade de processamento e a probabilidade de execução, bem 

como a solidez financeira e a política de execução de ordens desse mesmo local. 

 
Ao selecionar um local de execução, a Empresa tem em conta os seguintes fatores, ordenados por 

importância: 

 
 

Fator de seleção do local de execução Tipo de fator 
Importância 

relativa 

 

Preço do instrumento de investimento 
alcançável no local de execução Quantitativo Elevada 

Custos de execução e liquidação da ordem Quantitativo Elevada 

Velocidade da execução da ordem Quantitativo Elevada 

Voluma da negociação solicitada Quantitativo Elevada 

Probabilidade da execução da ordem Qualitativo Elevada 

Probabilidade de liquidação da ordem Qualitativo Média 

Liquidez do instrumento de investimento Qualitativo / 
Quantitativo 

Média 

Moeda de liquidação da ordem Qualitativo Média 

Termos de liquidação de transações, 
sistemas de compensação, mecanismos de 

interrupção, medidas planeadas 

Qualitativo Reduzida 

Tipo de ordem Qualitativo Reduzida 

 

A empresa efetua a avaliação e monitorização numa base contínua das instituições financeiras utilizadas 

como contrapartes de cobertura/prestadores de preços, de forma a assegurar que o melhor resultado 

possível seja fornecido aos Clientes. A Empresa deve também avaliar regularmente se os locais de 

execução incluídos na sua política de execução de ordens proporcionam o melhor resultado possível para 

as ordens dos seus clientes. Uma revisão mais frequente pode ser apropriada se ocorrer uma mudança 

material (por exemplo, se surgir um novo local de execução significativo). A Empresa deve olhar para além 

dos seus atuais acordos noutros locais de execução a que poderia potencialmente aceder. O objetivo da 

revisão é identificar alterações nos acordos e políticas de execução que possam melhorar a qualidade do 
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serviço de execução que a empresa fornece aos seus clientes. 

 
7 Revisão e Monitorização 

 
A Empresa deve rever esta Política bem como as suas disposições de execução de ordens pelo menos 

numa base anual. Será igualmente efetuada uma revisão sempre que ocorrer uma alteração material que 

afete a capacidade da Empresa em continuar a oferecer o melhor resultado de execução das ordens dos 

Clientes numa base consistente, utilizando o(s) local(is) de execução definido(s) na presente Política. 

 
Adicionalmente, a Empresa controlará e avaliará continuamente a eficácia da Política e das disposições 

relevantes de execução de ordens, de forma a identificar e implementar quaisquer melhorias apropriadas 

e, quando apropriado, a Empresa reserva-se o direito de corrigir quaisquer deficiências nesta Política e de 

introduzir melhorias nas suas disposições de execução. 

 
A Empresa avalia trimestralmente se as Regras de Execução de Ordens são eficazes e se a sua aplicação 

garante de facto a melhor execução das ordens para os Clientes. As insuficiências (se existirem) são 

eliminadas sem atrasos injustificados. Os locais de execução e as entidades terceiras com as quais a 

Empresa insere ordens ou para as quais a Empresa transmite ordens para execução são avaliadas tendo 

em conta parâmetros quantitativos (avaliação retrospetiva da frequência do fornecimento do melhor preço 

e outros fatores) como qualitativos (referências negativas nos meios de comunicação social, benchmarks, 

problemas operacionais, qualidade de comunicação e liquidação, experiência com o back office, etc.), 

como parte do processo de avaliação.  

Note-se que a Empresa reserva-se o direito de rever e/ou alterar a sua política e disposições sempre que 

considerar apropriado e/ou necessário e a Empresa informará atempadamente os seus Clientes no que 

respeita à versão alterada da sua política. 

 
 

8 Consentimento do Cliente 
 

Esta Política faz parte do Contrato de Cliente. Por conseguinte, ao celebrar o "Contrato de Cliente", o 

Cliente está também a concordar com os termos desta Política, tal como apresentados no presente 

documento. Por conseguinte, a Empresa considera que os seus Clientes deram o seu consentimento a 

esta Política, bem como à Empresa para receber e transmitir uma ordem para execução fora de um 

mercado regulamentado ou de um Multilateral Trading Facility (MTF) ou Organised Trading Facility (OTF). 

Note-se que sempre que ao Cliente tenha sido fornecida uma cópia desta Política que não se encontre em 

língua inglesa, tal Política é fornecida ao Cliente apenas para efeitos de informação. 

A versão inglesa desta Política é a versão que vincula a Empresa a qualquer momento. 

 
 

Os CFD não são elegíveis para venda em certas jurisdições ou países. Esta Política não se dirige a 
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qualquer jurisdição ou país que se encontre incluído nas Jurisdições Proibidas da Empresa, tal como 

definido no Contrato. A Política não constitui uma oferta, convite ou solicitação de compra ou venda de 

CFD. 

 
Para quaisquer questões relativas a esta Política, por favor contacte em primeira instância o Departamento 

de Apoio ao Cliente através da página de Contacto ou através do Live Chat. 

 
 

9 Requisitos específicos sob várias jurisdições 

 
Em várias jurisdições é necessário aplicar os Regulamentos locais, e quando o Cliente é um residente 

permanente, ou um cidadão da jurisdição em questão, a Empresa deve oferecer mecanismos de proteção 

adicionais ou introduzir certas restrições aos parâmetros de negociação do Cliente. Aqui abaixo são 

mencionados os mecanismos de proteção adicional que atualmente oferecemos e as restrições que 

aplicamos. 

 
(1) França 

 

Para os residentes permanentes ou cidadãos de França, somos obrigados pelos regulamentos franceses 

a oferecer um mecanismo fixo de proteção de stop-loss garantido (o "Stop Loss Garantido"). O "Stop Loss 

Garantido" é uma ordem Stop Loss que se encontra ligada automaticamente a cada ordem que o Cliente 

abre, quer seja uma ordem de mercado ou uma ordem pendente. O “Stop Loss Garantido” será igual ao 

montante da Margem inicial exigida pelo Cliente ao efetuar uma ordem. Assim, a perda potencial máxima 

por posição do Cliente, incluindo quaisquer overnight rollover swaps, será estritamente limitada ao 

montante da Margem inicial no momento da colocação da ordem. Adicionalmente, os rácios de 

alavancagem que oferecemos serão limitados a um máximo de 1:30 e as opções de rácio de alavancagem 

que oferecemos ao Cliente podem diferenciar-se em relação aos disponíveis para os residentes 

permanentes ou cidadãos de outras jurisdições. Para eliminar qualquer dúvida, os rácios de alavancagem 

que ofereceremos devem continuar a estar sujeitos, em todos os outros aspetos, ao Contrato de Cliente, à 

nossa Política de Alavancagem e Margens e aos Regulamentos da CySEC. Para obter informações atualizadas 

sobre os rácios de alavancagem que oferecemos, por favor consulte o nosso website. Em caso de ocorrência 

de um Evento de Força Maior (tal como definido no Contrato de Cliente), reservamo-nos o direito de reduzir os 

rácios de alavancagem disponíveis para os nossos Clientes. O Cliente deve estar ciente de que, nestes casos, 

a Margem utilizada da posição pode ser atualizada de forma a corresponder ao rácio de alavancagem reduzido. 

No entanto, o “Stop Loss Garantido” ligado à posição permanecerá inalterado e será igual ao montante da 

Margem inicial que era necessário no momento da abertura da posição relevante. Embora atuemos sempre 

de acordo com as nossas obrigações nos termos do Regulamento na execução de ordens dos Clientes, o 

Cliente deve estar ciente de que, no caso de ocorrência de uma Derrapagem de Preço ou Market Gapping 
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(conforme definido no Contrato de Cliente), a ordem pode ser executada a um preço materialmente 

diferente do preço indicado na Plataforma de Negociação Eletrónica no momento da colocação da ordem. 

Neste caso, a Garantia de Stop Loss será igual ao montante da Margem inicial que corresponde ao preço 

real a que a ordem foi executada. Os residentes permanentes e os cidadãos de França poderão ainda fixar 

ordens Stop Loss e/ou Take Profit ordinárias, tal como descrito nesta Política. O Cliente deve estar ciente 

de que mesmo que tais ordens Stop Loss e/ou Take Profit não sejam garantidas, no caso de qualquer 

ordem Stop Loss voluntária do Cliente, as perdas serão, em qualquer caso, estritamente limitadas ao 

montante do “Stop Loss Garantido”, tal como descrito acima. 

 
Desde 1 de agosto de 2019, a AMF adotou medidas nacionais que são as mesmas que as medidas da 

ESMA, exceto que as medidas nacionais incluiriam uma definição de moedas virtuais, enquanto a definição 

de "moeda virtual" seria a mesma que a definição estabelecida na alínea 18 do artigo 3.º da Diretiva (UE) 

2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 
(2) Polónia 

 

Para os residentes permanentes ou cidadãos da Polónia, os rácios de alavancagem oferecidos serão 

limitados a um máximo de 1:30 e as opções de rácio de alavancagem oferecidas podem variar entre as 

disponíveis para os residentes permanentes ou cidadãos de outras jurisdições. Para eliminar qualquer 

dúvida, os rácios de alavancagem oferecidos continuarão a encontrar-se sujeitos, em todos os outros 

aspetos, ao Contrato de Cliente, à nossa Política de Alavancagem e Margem e aos Regulamentos CySEC. 

Para informações atualizadas sobre os rácios de alavancagem que oferecemos aos Clientes, consulte o 

nosso website. 

 
A KNF adotou medidas nacionais a partir de 1 de Agosto de 2019 iguais às medidas da ESMA, exceto as 

medidas nacionais: (i) no caso de serviços prestados a partir da Polónia noutro Estado-Membro, só se 

aplicariam na ausência de uma medida de intervenção relacionada com produtos aplicável a esses serviços 

no Estado-Membro de acolhimento (âmbito territorial reduzido); e (ii) no caso de serviços prestados na 

Polónia, permitiriam que uma nova categoria de clientes experientes tivesse requisitos de margem inicial 

mais baixos (1%) para dois dos cinco tipos de subjacentes nas medidas da ESMA (requisitos de margem 

mais baixos para clientes experientes). 

 
(3) Malta 

 

Para residentes permanentes ou cidadãos de Malta, os rácios de alavancagem oferecidos devem ser 

limitados a um máximo de: 

 

– 1:30 – se o classificámos como Cliente Não Profissional; e 
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– 1:100 - se o classificámos como Cliente Profissional. 
 

Para eliminar qualquer dúvida, os rácios de alavancagem oferecidos continuarão sujeitos, em todos os 

outros aspetos, ao Contrato de Cliente, à nossa Política de Alavancagem e Margens e aos Regulamentos 

da CySEC. Para informações atualizadas sobre os rácios de alavancagem que oferecemos aos Clientes, 

consulte o nosso website. 

 
(4) Espanha 

 

Para residentes permanentes ou cidadãos de Espanha, com base nos últimos requisitos da Comissão 

Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola ("CNMV") de forma a melhorar a proteção dos 

pequenos investidores no território de Espanha, negociando em CFD com um rácio de alavancagem 

superior a 1:10, somos obrigados a: 

 
a) Especificamente, para informar os Clientes que os CFD são produtos complexos e de difícil 

compreensão e que, devido à sua complexidade e risco envolvido, a aquisição destes produtos por 

investidores não profissionais não se afigura como adequada/apropriada. 

 
b) Informar os Clientes que os CFD são produtos alavancados e que, devido à alavancagem, as perdas 

podem ser maiores do que o montante originalmente investido na compra do produto. 

 
c) Informar os Clientes sobre o montante que perderão se encerrarem a sua posição imediatamente após 

a realização de qualquer transação de CFD. 

 
d) Informar os Clientes para assinar no texto onde os avisos acima aparecem juntamente com uma frase 

dactilografada que prova que os Clientes se encontram conscientes de que quaisquer CFD que se 

encontram prestes a adquirir são complexos e que a CNMV acredita que não são convenientes para 

investidores não profissionais.  

e) Informar os Clientes que, quando as empresas anunciam CFD, devem sempre conter um aviso que 

mencione a dificuldade de compreensão desses produtos e uma divulgação do facto de a CNMV considerar 

que estes não são apropriados para os investidores não profissionais devido à sua complexidade e risco. 

 
O aviso mencionado deve ser obtido antes das duas primeiras transações em cada um dos CFD e faz parte 

do presente Contrato. Nos casos em que temos a obrigação de avisar os Clientes de que um produto não 

é adequado para estes, a frase escrita deve também indicar "Este produto é complexo e foi considerado 

desadequado para mim". Nos casos em que, para além do aviso acima referido, temos a obrigação de 

avisar os Clientes de que, devido à falta de informação na avaliação da adequação ou não do produto ou 

serviço de investimento, somos obrigados a fornecer aos Clientes o seguinte aviso: "Este é um produto 

complexo e, devido à falta de informação fornecida, não pôde ser considerado como sendo adequado para 
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mim". O nosso cumprimento deste requisito não prejudica o nosso direito de recusar fornecer aos Clientes 

quaisquer serviços ou produtos que consideremos inapropriados ou desadequados para os mesmos. 

Temos a obrigação de manter registos das declarações escritas acima referidas e de todas as medidas 

tomadas para alcançar o cumprimento das nossas obrigações, tal como acima indicado. O Cliente 

reconhece e aceita que mantenhamos tais registos. O Cliente reconhece e aceita ainda que, no caso de 

não tomarmos todas as medidas necessárias para alcançar a conformidade com o acima exposto, não 

poderemos prestar ou continuar a prestar os serviços relativamente aos instrumentos e produtos de 

investimento acima mencionados. 

 
(5) Alemanha 

 

Para residentes permanentes ou cidadãos da Alemanha, somos obrigados pelos regulamentos alemães a 

assegurar que estamos a comercializar, distribuir ou vender CFD sem uma obrigação de pagamentos 

adicionais. Aos clientes não profissionais só podem ser oferecidas contas de negociação de CFD sem uma 

obrigação de pagamento adicional. A Empresa assegura que oferece proteção de saldo negativo garantido 

aos clientes como parte dos seus Termos e Condições. Isto significa que um cliente nunca perderá mais 

do que o capital investido na(s) sua(s) conta(s) de negociação. No caso de ocorrer um saldo negativo na(s) 

conta(s) de negociação do Cliente devido a Stop Out, (por exemplo, durante condições de mercado voláteis 

ou lacunas no mercado), a Empresa fará um ajustamento do montante negativo total, para que o Cliente 

não sofra tais perdas e, como tal, não se aplicam obrigações de pagamento adicionais aos clientes não 

profissionais. 

 
(6) A partir de agosto de 2019, a maioria dos países da UE (incluindo todos os acima mencionados) 

adotaram medidas nacionais que são semelhantes às medidas temporárias da ESMA aplicadas a partir de 

agosto de 2018. Alguns países decidiram modificar a redação do alerta de risco da ESMA a nível nacional, 

como o Reino Unido, a Áustria e a Letónia. A Espanha introduziu requisitos adicionais de advertência, tal 

como descrito acima. O Reino Unido adotou as medidas incluindo "opções do tipo CFD" que não foram 

incluídas nas medidas da ESMA e estabeleceu um limite de alavancagem de 1:30 para CFD e opções do 

tipo CFD referentes a certas obrigações do Estado em vez do limite de alavancagem de 1:5 fornecido pela 

ESMA. 

 

10. Dividendos e atos corporativos 

 

10.1 O ato corporativo é considerado como sendo qualquer ato empresarial obrigatório e voluntário que 

tenha impacto nos instrumentos financeiros ou nos CFD correspondentes oferecidos pela Empresa para 

negociação. 

 
10.2 Em caso de ato corporativo sobre o instrumento financeiro subjacente de um CFD, a Empresa deve 
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fazer ajustamentos relevantes de forma a refletir o impacto económico sobre o ativo subjacente. Tal 

ajustamento deve ser feito ou como ajustamentos em dinheiro na conta de negociação do Cliente, como 

ajustamento de swap ou como correções de posição. 

 
10.3 A Empresa pode aplicar pagamentos de dividendos e encargos sob a forma de ajustamentos em 

dinheiro para quaisquer posições detidas em ações e/ou índices em CFD da seguinte forma: 

 
a) Para quaisquer posições longas detidas pelo cliente no momento do pagamento de dividendos, 

o Cliente receberá um dividendo sob a forma de ajuste em dinheiro na sua respetiva conta de 

negociação. 

 
b) Para quaisquer posições curtas detidas pelo cliente no momento do pagamento de dividendos, 

será cobrado na conta de negociação do Cliente o montante de dividendos sob a forma de ajuste 

em dinheiro da conta de negociação aplicável. 

 
10.4 Os Dividendos serão pagos ou cobrados (dependendo da posição detida, conforme explicado acima) 

pelas posições de ações/índices introduzidas antes da data ex-dividendos (data ex). O respetivo 

ajustamento dos dividendos será efetuado na data ex. 

 
10.5 O ajustamento será proporcional à posição detida (montante dos contratos nesse ativo específico). 

 

10.6 Relativamente a quaisquer outros atos corporativos relevantes, tais como, mas não limitados a 

qualquer emissão de direitos, stock e/ou reverse splits, que afetem as ações detidas, serão feitos 

ajustamentos apropriados e proporcionais na conta de negociação do Cliente de forma a refletir as 

alterações. Para fusões, amalgamações, aquisições, take-overs e outros atos corporativos, que afetem o 

valor do ativo subjacente, a Empresa reserva-se o direito de tomar uma ou mais das seguintes ações: 

 
i) aumentar os requisitos de margem 

 

ii) colocar restrições de negociação a instrumentos relevantes tais como, mas não limitadas a: 

ajustar o preço de abertura, restringir ou desativar a abertura de quaisquer novas posições, encerrar 

a negociação ou colocar o instrumento exclusivamente em modo de encerramento, 

 

iii) limitar os tamanhos das ordens para os instrumentos relevantes 

 

iv) encerrar a posição conforme o ponto 10.8 abaixo 

 

v) tomar qualquer outra medida que possa ser considerada necessária pela Empresa 
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10.7 A Empresa pode aumentar os requisitos de margem e limitar a exposição máxima sobre os ativos 

subjacentes relevantes previamente a apresentações de resultados. 

 
10.8 Se a ação for retirada da lista em qualquer momento, a posição do Cliente será encerrada ao último 

preço de mercado negociado disponível. 
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