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1. INTRODUÇÃO 

 

A BDSwiss Holding Ltd (doravante "a Empresa") é uma empresa de investimento que opera 

como um corretor Global. A Empresa é constituída na República do Chipre através do 

Departamento de Registo de Empresas e do liquidatário oficial (Certificado de Constituição 

n.º HE300153) e encontra-se autorizada e regulada pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários do Chipre (doravante "CySec") com o número de licença 199/13, operando em 

conformidade com a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e a Lei de 

Serviços e Atividades de Investimento de 2007 (Lei 144(I)/2007). 

Na sequência da implementação da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros 

(DMIF) na União Europeia e em conformidade com a Lei dos Serviços e Atividades de 

Investimento de 2007 (Lei 144(I)/2007) no Chipre, a Empresa é obrigada a classificar os seus 

Clientes numa das três categorias seguintes: não profissional, profissional ou contraparte 

elegível. 

Como parte do Procedimento de Abertura de Conta, a Empresa realiza um Teste de 

Adequação em que o Cliente é solicitado a responder a uma série de questões de forma a 

permitir à Empresa avaliar as competências, investimento e conhecimento e experiência do 

Cliente. 

A Empresa categorizará automaticamente todos os seus Clientes como Clientes Não 

Profissionais. Se o Cliente desejar ser recategorizado então deverá contactar a Empresa por 

escrito com o seu pedido de recategorização. A Empresa deverá rever esse mesmo pedido e 

responder adequadamente.  

A Empresa reserva-se no direito de rever a Política de Categorização do Cliente de tempos a 

tempos e pode voltar a categorizá-lo, se necessário.  

2. CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTE 

A Empresa, antes de estabelecer relações comerciais com os seus potenciais clientes, notifica 

os seus potenciais clientes da classificação de clientes utilizada pela Empresa, e informa-os 

sobre a categoria em que são inicialmente classificados pela Empresa. A DMIF II não altera as 

categorias de clientes, nem os vários limites monetários e níveis de experiência que as 

contrapartes elegíveis e os clientes profissionais são obrigados a cumprir. No entanto, estão a 

ser realizadas algumas alterações. 

A DMIF II também permite aos Estados-Membros adotar critérios específicos para a avaliação 

dos conhecimentos e aptidões dos municípios e autoridades públicas locais que solicitem ser 

tratados como clientes profissionais. Estes critérios podem ser alternativos ou adicionais aos 

critérios normalmente exigidos para serem satisfeitos pelas empresas ao optarem pelo 

estatuto de cliente profissional eletivo. Em princípio, um Estado-Membro poderia adotar 

critérios menos rigorosos para a opção de clientela dos municípios e das autoridades locais. 
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Embora a DMIF II não altere as categorias de clientes, nem os vários limites monetários e 

níveis de experiência que as contrapartes elegíveis e os clientes profissionais são obrigados a 

cumprir, ocorreram algumas mudanças fundamentais na forma como os municípios e as 

autoridades públicas locais podem ser classificados. A partir de 3 de Janeiro de 2018, deixam 

de poder ser contrapartes elegíveis ou clientes profissionais per se. 

Contudo, tais clientes podem ainda assim solicitar tratamento como clientes profissionais 

desde que satisfaçam os testes qualitativos e quantitativos. 

Os clientes devem ser categorizados da seguinte forma, com base nos critérios de 

categorização abaixo delineados: 

2.1 Clientes não profissionais 

"Cliente não profissional": é um cliente que não é nem uma contraparte elegível nem um 

cliente profissional por defeito. Um cliente não profissional recebe o mais alto nível de 

proteção possível. 

2.2 Clientes profissionais 

"Cliente profissional": é um cliente que possui a experiência, conhecimentos e aptidões para 

tomar as suas próprias decisões de investimento e avaliar devidamente os riscos em que 

incorre. 

A. Categorias de Clientes que são considerados como profissionais, por defeito 

Se um Cliente se enquadra numa das seguintes categorias, será considerado como 

"Cliente Profissional: 

 

(1) Entidades que devem ser autorizadas ou reguladas para operar no mercado financeiro, 

quer de Estados-Membros quer de Estados não-membros, tais como: 

• Instituições de Crédito 

• Empresas de Investimento 

• Outras instituições financeiras reguladas ou autorizadas 

• Empresas seguradoras 

• Sistemas de investimento coletivo e empresas de gestão desse tipo de sistemas 

• Fundos de pensões e empresas de gestão desses fundos 

• Traders de mercadorias e derivados de mercadorias 

• Locais: empresas que prestam serviços de investimento e/ou realizam atividades de 

investimento que consistem exclusivamente em negociar por conta própria em 

mercados de futuros financeiros ou opções ou outros derivados e em mercados à vista 

com o único objetivo de cobrir posições em mercados de derivados ou que negoceiam 

por conta de outros membros desses mercados ou fazem preços para os mesmos e 

que são garantidos por membros compensadores dos mesmos mercados, sendo a 

responsabilidade de assegurar a execução dos contratos celebrados por essas 

empresas assumida por membros compensadores dos mesmos mercados.  

• Outros investidores institucionais 
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(2) Grandes empresas que satisfaçam dois dos seguintes requisitos de dimensão, 

relativamente à sua carteira: 

• Balanço Total de pelo menos 20.000.000€  

• Volume de Negócios Líquido de pelo menos 40.000.000€ 

• Capitais Próprios de pelo menos 2.000.000€ 

 

(3) Governos nacionais e regionais e organismos públicos que gerem a dívida pública, Bancos 

Centrais, Instituições Internacionais e Supranacionais como o Banco Mundial, o FMI, o 

BCE, o BEI e outras organizações internacionais semelhantes.  

 

(4) Outros investidores institucionais cuja principal atividade seja investir em instrumentos 

financeiros, incluindo entidades dedicadas à titularização de ativos ou a outras operações 

de financiamento.  

 

 

B. Clientes Profissionais que desejam ser tratados como Clientes Não Profissionais 

As entidades mencionadas acima na Categoria (A) são consideradas como profissionais por 

defeito. No entanto, encontram-se autorizadas a solicitar tratamento não profissional e a 

Empresa pode concordar em fornecer um nível de proteção mais elevado.  

Quando o Cliente da Empresa for uma empresa acima referida, a Empresa deve informá-lo 

antes de qualquer prestação de serviços que, com base nas informações de que a Empresa 

dispõe, o Cliente é considerado como Cliente profissional, e será tratado como tal, a menos 

que a Empresa e o Cliente acordem o contrário. O Cliente pode solicitar uma variação dos 

termos do contrato, de forma a garantir um grau de proteção mais elevado. É da 

responsabilidade do Cliente, considerado como Cliente Profissional, pedir um nível de 

proteção mais elevado quando considerar ser incapaz de avaliar ou gerir adequadamente os 

riscos envolvidos. 

O nível mais elevado de proteção será proporcionado quando um Cliente considerado como 

profissional, celebra um acordo escrito com a Empresa para o efeito no qual não será tratado 

como profissional, tendo em conta o regime de conduta de negócios aplicável. Tal acordo 

especificará se este se aplica a um ou mais serviços ou transações particulares ou a um ou 

mais tipos de produto ou transação.  

 

C. Clientes que podem ser tratados como profissionais, mediante pedido 

Os clientes não mencionados no parágrafo 2.2 acima, também podem ser tratados como 

clientes profissionais e, portanto, renunciar a algumas das proteções proporcionadas pelas 

regras de conduta comercial da Empresa.  
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A Empresa deve, assim, ser autorizada a tratar qualquer um dos Clientes acima referidos como 

profissionais, desde que sejam cumpridos os critérios e procedimentos relevantes 

mencionados abaixo. Estes Clientes não devem, contudo, ser considerados como detentores 

de conhecimentos e experiência de mercado comparáveis aos das categorias enumeradas no 

parágrafo 2.2.  

Qualquer renúncia à proteção proporcionada pelo regime normal de conduta comercial só 

será considerada válida se uma avaliação adequada da competência, experiência e 

conhecimentos do Cliente, realizada pela Empresa, der garantias razoáveis, à luz da natureza 

das transações ou serviços previstos, de que o Cliente é capaz de tomar as suas próprias 

decisões de investimento e compreende os riscos envolvidos. 

O teste de aptidão aplicado a gestores e diretores de entidades licenciadas ao abrigo de 

diretivas europeias no domínio financeiro pode ser considerado como um exemplo de 

avaliação de conhecimentos e competências. 

No caso de pequenas entidades, a pessoa sujeita à avaliação supra indicada deve ser a pessoa 

autorizada a realizar transações em nome da entidade. 

De forma a que os Clientes acima definidos sejam tratados como Profissionais e não como 

Não Profissionais, e assim renunciem ao benefício das regras de conduta detalhadas, só 

poderão ser concedidos quando o procedimento abaixo for seguido:  

 

(a) devem declarar por escrito à Empresa que desejam ser tratados como Cliente 

Profissional, quer em termos gerais quer em relação a um serviço ou transação de 

investimento particular, ou tipo de transação ou produto,  

 

(b) a Empresa deve conceder-lhes um aviso escrito claro sobre a proteção e os direitos de 

indemnização de investidores que estes possam perder,  

 

(c) devem declarar por escrito, num documento separado do contrato, que estão 

conscientes das consequências da perda dessa proteção. Antes de decidir aceitar 

qualquer pedido de renúncia, a Empresa é obrigada a tomar todas as medidas razoáveis 

para assegurar que o Cliente que realizou a solicitação para ser tratado como Cliente 

Profissional cumpre os requisitos relevantes acima indicados na Secção C. 

 

2.3 Contrapartes Elegíveis 

“Contrapartes Elegíveis”: é um tipo de Cliente Profissional, aplicável apenas quando o serviço 

prestado a esse Cliente Profissional é de receção e transmissão e/ou execução de Ordens. 

A Empresa, ao negociar com contrapartes elegíveis, está isenta de obrigações importantes ao 

abrigo de regras de conduta de negócios, regras de melhor execução, regras de tratamento 

de ordens de clientes.   
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Contrapartes Elegíveis para efeitos da Lei 144(I)/2007 é qualquer entidade que se enquadre 

nas seguintes categorias:  

• Empresas de investimento 

• Instituições de crédito 

• Empresas seguradoras 

• Organismos seguradores 

• OICVM e as suas sociedades gestoras 

• Empresas de investimento de carteira 

• Fundos de pensões e as suas empresas gestoras 

• Outras instituições financeiras autorizadas e/ou reguladas por um Estado-Membro ou 

reguladas pelo direito comunitário ou nacional 

• Traders de mercadorias e derivados de mercadorias (negociação por conta própria) 

• Governos nacionais e seus escritórios correspondentes, incluindo organismos 

públicos que gerem a dívida pública 

• Bancos centrais 

• Organizações supranacionais 

• Entidades de países terceiros equivalentes às categorias de entidades acima 

mencionadas 

 

A Empresa pode reconhecer uma empresa como Contraparte Elegível se essa empresa se 

inserir numa categoria de Clientes que possam ser considerados Clientes Profissionais, de 

acordo com o primeiro, segundo e terceiro parágrafos da Parte A do Anexo II da Lei, excluindo 

qualquer categoria explicitamente mencionada no n.º 2 do Artigo 41º da Lei.  

A Empresa pode também reconhecer como Contrapartes Elegíveis, as empresas que se 

enquadrem numa categoria de Clientes que devem ser considerados Clientes Profissionais, de 

acordo com a Parte B do Anexo II da Lei. Em tais casos, no entanto, a empresa em questão só 

será reconhecida como Contraparte Elegível em relação aos serviços ou transações para os 

quais possa ser tratada como Cliente Profissional. 

A categoria de Contraparte Elegível é aplicável apenas aos seguintes serviços e atividades de 

investimento:  

• Receção e transmissão de Ordens de Clientes 

• Execução de Ordens em nome de Clientes 

 

3. OPÇÃO PARA ALTERAR CLASSIFICAÇÃO 

 

Note-se que uma Contraparte Elegível ou um Cliente Profissional se encontra autorizado a 

solicitar tratamento não profissional e a Empresa pode concordar em fornecer um nível de 

proteção mais elevado. A este respeito, a Empresa notifica os seus clientes, por escrito, da sua 

opção de serem classificados como Clientes Não Profissionais. A Empresa realiza este tipo de 

ação, de forma a oferecer um nível uniforme de proteção a todos os seus clientes. 
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O nível mais elevado de proteção será fornecido pela Empresa quando o Cliente celebra um 

acordo escrito com a Empresa, de forma a não ser tratado como Cliente Profissional. É da 

responsabilidade do Cliente que é classificado como Cliente Profissional pedir um nível de 

proteção mais elevado quando não se encontrar em condições de avaliar e gerir 

adequadamente os riscos envolvidos nas transações. 

Adicionalmente, os Clientes que tenham sido inicialmente classificados pela Empresa como 

Clientes Não Profissionais encontram-se autorizados a solicitar serem tratados como Clientes 

Profissionais, desde que sejam satisfeitos pelo menos dois dos seguintes critérios: 

• O cliente realizou transações, em dimensão significativa, com uma frequência média de 

10 por trimestre durante os dez trimestres anteriores. 

• A dimensão da carteira de instrumentos financeiros do cliente excede 500.000€. 

• O cliente trabalha ou trabalhou no sector financeiro durante pelo menos um ano numa 

posição profissional que requer o conhecimento das transações ou serviços previstos.   

 

4. PEDIDO PARA CATEGORIZAÇÃO DIFERENTE 

Em conformidade com a Secção 3 acima, o(s) seguinte(s) pedido(s) pode(m) ser 

apresentado(s) à Empresa: 

a) Um Cliente Não Profissional que solicite ser classificado como Cliente Profissional. Nesse 

caso, o Cliente terá um nível de proteção mais reduzido. 

 

b) Um Cliente Profissional que solicite ser classificado como Cliente Não Profissional. Nesse 

caso, o Cliente procura obter um nível de proteção mais elevado. 

 

c) Uma Contraparte elegível que solicite ser classificada como Cliente Profissional ou Cliente 

Não Profissional. Nesse caso, o Cliente procura obter um nível de proteção mais elevado. 

A Empresa reserva-se no direito de recusar qualquer um dos pedidos acima referidos de 

categorização diferente. 

Os Clientes Profissionais e Contrapartes Elegíveis são responsáveis por manter a Empresa 

informada de qualquer alteração que possa afetar a sua categorização como tal. Se a Empresa 

tiver conhecimento de que um Cliente Profissional ou Contraparte Elegível já não preenche as 

condições iniciais que o tornaram elegível para um tratamento de Cliente 

Profissional/Contraparte Elegível, pode tomar as medidas adequadas, incluindo a 

recategorização do Cliente como Cliente Profissional ou Cliente Não Profissional. 

 

5. DIREITOS DE PROTEÇÃO 

5.1. Clientes Não Profissionais e Clientes Profissionais 
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Quando a Empresa trata o Cliente como um Cliente Não Profissional, o Cliente terá direito a 

mais proteções ao abrigo da lei do que se o Cliente fosse tratado como um Cliente Profissional. 

Em resumo, os Clientes Não Profissionais têm direito a proteções adicionais de acordo com o 

seguinte (a lista pode não prever todas as situações): 

a) Um cliente retalhista receberá mais informações/divulgações sobre a Empresa, os seus 

serviços e quaisquer investimentos, os seus custos, comissões, taxas e encargos e a 

salvaguarda dos instrumentos financeiros e fundos dos clientes. 

 

b) Nos termos da lei, quando a Empresa presta serviços de investimento que não sejam de 

consultoria de investimento (sob a forma de recomendações pessoais) ou de gestão 

discricionária da carteira, a Empresa solicitará a um cliente não profissional que forneça 

informações sobre os seus conhecimentos e experiência no domínio do investimento 

relevantes para o tipo específico de produto ou serviço oferecido ou solicitado, de modo 

a permitir à empresa de investimento avaliar se o serviço ou produto de investimento 

previsto é adequado para o cliente. Caso a empresa considere, com base nas informações 

recebidas, que o produto ou serviço não é apropriado para um cliente não profissional, 

advertirá o cliente em conformidade. Note-se que a Empresa não é obrigada a avaliar a 

adequação em certos casos especificados por lei. 

 

A Empresa tem o direito de assumir que um cliente profissional possui a experiência e os 

conhecimentos necessários para compreender os riscos envolvidos em relação a esses 

serviços ou transações de investimento específicos, ou tipos de transação ou produto, 

para os quais o cliente é classificado como cliente profissional. 

 

Consequentemente, e ao contrário da situação com um cliente não profissional, a 

Empresa não deve geralmente precisar de obter informações adicionais do cliente para 

efeitos de avaliação da adequação dos produtos e serviços para os quais foi classificada 

como cliente profissional. 

 

c) Ao executar ordens, as empresas de investimento e as instituições de crédito que 

prestam serviços de investimento devem tomar todas as medidas razoáveis para alcançar 

o que se designa por "melhor execução" das ordens do cliente, ou seja, obter o melhor 

resultado possível para os seus clientes. 

 

Quando a Empresa executa uma ordem em nome de um cliente não profissional, o 

melhor resultado possível será determinado em termos da contrapartida total, 

representando o preço do instrumento financeiro e o custo relacionado com a execução, 

que incluirá todas as despesas incorridas pelo cliente que se encontrem diretamente 

relacionadas com a execução da ordem, incluindo comissões do local de execução, 

comissões de compensação e liquidação e quaisquer outras comissões pagas a terceiros 

envolvidos na execução da ordem. 
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Ao fornecer aos clientes profissionais a melhor execução, a Empresa não tem de dar 

prioridade ao custo global da transação como sendo o fator mais importante para 

alcançar a melhor execução para os mesmos. 

 

d) As empresas de investimento e instituições de crédito que prestam serviços de 

investimento devem obter dos clientes as informações necessárias para que a empresa 

ou instituição de crédito, consoante o caso, compreenda os factos essenciais sobre o 

cliente e tenha uma base razoável para acreditar, tendo em devida consideração a 

natureza e extensão do serviço prestado, que a transação específica a recomendar, ou a 

efetuar no decurso da prestação de um serviço de gestão de carteiras, satisfaz os 

seguintes critérios: 

 

(i) Cumpre os objetivos de investimento do cliente em questão; 

(ii) É tal que o cliente é capaz de suportar financeiramente quaisquer riscos de 

investimento relacionados com os seus objetivos de investimento; 

(iii) É tal que o cliente tem a experiência e os conhecimentos necessários para 

compreender os riscos envolvidos na transação ou na gestão da sua carteira. 

Quando a Empresa presta um serviço de investimento a um cliente profissional, tem o 

direito de assumir que, em relação aos produtos, transações e serviços para os quais está 

assim classificado, o cliente tem o nível de experiência e conhecimentos necessários para 

efeitos do parágrafo (iii) acima. 

Adicionalmente, em determinadas circunstâncias, a Empresa terá o direito de assumir 

que um cliente profissional é capaz de suportar financeiramente quaisquer riscos de 

investimento que consistiam nos seus objetivos de investimento. 

e) A Empresa deve informar os clientes não profissionais das dificuldades materiais 

relevantes para a boa execução da(s) sua(s) encomenda(s) imediatamente após tomar 

conhecimento da dificuldade. 

 

f) A Empresa é obrigada a fornecer aos clientes não profissionais: 

i. Mais informação do que aos clientes profissionais, no que respeita à execução de 

ordens, exceto para a gestão de carteiras. 

ii. Declarações periódicas relativas a atividades de gestão de carteiras realizadas em 

seu nome, mais frequentemente do que para clientes profissionais, 

 

g) Quando a Empresa fornece transações de gestão de carteira para clientes não 

profissionais ou opera contas de clientes não profissionais que incluem uma posição 

aberta não coberta numa transação de passivo contingente, deve também comunicar ao 

cliente não profissional quaisquer perdas que excedam qualquer limiar pré-determinado, 

acordado entre a Empresa e o cliente, o mais tardar no final do dia útil em que o limiar 

seja excedido ou, no caso de o limiar ser excedido num dia não útil, no encerramento do 

dia útil seguinte. 
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h) Se a Empresa prestar um serviço de investimento que não seja de consultoria de 

investimento a um novo cliente não profissional, a Empresa deve celebrar um acordo de 

base escrito com o cliente, estabelecendo os direitos e obrigações essenciais da Empresa 

e do cliente. 

 

i) Não utilizaremos instrumentos financeiros na nossa posse em nome de um cliente por 

nossa própria conta ou por conta de outro cliente nosso, sem o prévio consentimento 

expresso do cliente para a utilização dos instrumentos em condições especificadas, tal 

como evidenciado, no caso de um cliente não profissional, pela sua assinatura ou 

mecanismo alternativo equivalente. 

 

j) Os clientes não profissionais podem ter direito a compensação ao abrigo do Fundo de 

Compensação de Investidores para Clientes do Banco ou do Fundo de Compensação de 

Investidores para Clientes de Empresas de Investimento, conforme o caso. O FCI não 

abrange Clientes Institucionais ou Profissionais, mas apenas Clientes de Retalho da 

Empresa que não se encontrem a negociar em Cripto moedas. A compensação total a 

pagar a cada Cliente coberto não pode exceder 20.000€, independentemente do número 

de contas detidas, moeda e local de oferta do serviço de investimento. 

 

 

5.2. Contrapartes Elegíveis 

Quando a Empresa trata o Cliente como uma Contraparte Elegível, o Cliente terá direito a 

menos proteções ao abrigo da lei do que teria direito como Cliente Não Profissional ou 

Profissional. Em particular, e para além das anteriores: 

(a) A Empresa não é obrigada a fornecer ao Cliente a melhor execução na execução de 

ordens do Cliente; 

 

(b) A Empresa não é obrigada a revelar ao Cliente informações relativas a quaisquer taxas 

ou comissões que a Empresa paga ou recebe; 

 

(c) A Empresa não é obrigada a avaliar a aptidão ou adequação de um produto ou serviço 

que fornece ao Cliente, mas pode assumir que o Cliente tem a experiência necessária 

para escolher o produto ou serviço mais apropriado para o mesmo e que este é capaz 

de suportar financeiramente quaisquer riscos de investimento, tendo por base os seus 

objetivos de investimento; 

 

(d) A Empresa não é obrigada a fornecer ao Cliente informações sobre a Empresa, os seus 

serviços e os acordos através dos quais a Empresa será remunerada; 

 

(e) A Empresa não é obrigada a fornecer ao Cliente avisos de risco acerca dos produtos ou 

serviços que este seleciona da Empresa; e 
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(f) A Empresa não é obrigada a fornecer relatórios ao Cliente sobre a execução das suas 

ordens ou sobre a gestão dos seus investimentos. 

 


