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1. Introdução 

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

Investimento do Chipre (daqui em diante "EIC") que opera como corretora. A Empresa 

encontra-se constituída na República de 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 relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e com a Lei de Serviços e 

Atividades de Investimento de 2007 do Chipre (Lei 144(I)/2007). 

 
2. Âmbito e Finalidade 

Nos termos da lei, a Empresa é obrigada a estabelecer, implementar e manter procedimentos 

eficazes e transparentes para o tratamento razoável e rápido de reclamações ou denúncias 

recebidas por parte dos reclamantes e manter registos de cada reclamação, bem como de 

quaisquer ações tomadas pela Empresa de forma a remediar a situação em conformidade com 

o disposto no Parágrafo 13 da Diretiva DI144-2007-01 de 2012 da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários do Chipre para a Autorização e Condições de Funcionamento das 

Empresas de Investimento do Chipre. 
 

Esta Política estabelece o método de apresentação de reclamações por parte dos seus Clientes 

à Empresa, bem como os processos seguidos pelo pessoal da Empresa em relação às mesmas. 
 

3. Definições 

“Reclamação” é definida como uma declaração ou expressão de insatisfação dirigida à 

Empresa por parte de um cliente (pessoa singular ou coletiva) relativamente à prestação de 

serviços de investimento e/ou serviços auxiliares prestados pela Empresa ao cliente. 

 
"Reclamante" é definido como qualquer pessoa, singular ou coletiva, que tenha lido, 

concordado e aceite todos os termos e condições contidos no Contrato de Cliente (sem 

modificações), que tenha aberto uma conta de negociação com a Empresa e que tenha 

apresentado uma reclamação. 

 
A Empresa considera ter uma reclamação quando o reclamante tiver preenchido o respetivo 

Formulário de Reclamação, aqui anexado como Anexo A, e o tiver submetido à Empresa 

através dos seguintes métodos: 
 

(a) Por email, para complaints@bdswiss.com ou support@bdswiss.com 

(b) Quando o reclamante tiver completado o formulário relevante através da página de  

Contacto. 

No caso de a empresa receber uma notificação através da linha de comunicação estabelecida 

pela empresa para receber reclamações, mas que não se enquadre na definição de 

“reclamação” acima e possa ser caracterizada como uma dúvida, esta deve ser classificada
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como uma dúvida e não uma reclamação, sendo encaminhado para o departamento 

competente para ser tratado em conformidade. O reclamante mantém o direito de solicitar a 

reclassificação do seu contacto como queixa. 
 

A Política atual aplica-se a todos os clientes registados e a todas as contas de negociação abertas com 
a BDSwiss. 

 

 
4. Procedimento de Tratamento de Reclamação 

O Departamento de Suporte e, se necessário, o Departamento de Compliance, deverão tratar 

eficazmente qualquer reclamação recebida por um reclamante. Caso a reclamação seja contra 

o Departamento de Compliance, a queixa será tratada por um membro da Direção. 
 

4.1 Procedimento a ser seguido para Reclamações Verbais 

É política da Empresa não aceitar quaisquer reclamações ou denúncias verbais. Caso algum 

colaborador da Empresa (independentemente do departamento) receba uma reclamação ou 

denúncia verbal, o seguinte procedimento deve ser seguido: 
 

4.1.1 O colaborador que receber a reclamação ou denúncia verbal deve tomar todas as 

medidas necessárias para que a reclamação ou denúncia seja devidamente tratada. O 

referido colaborador informará o reclamante de que todas as reclamações ou 

denúncias devem ser feitas por escrito através do preenchimento do Formulário de 

Reclamação relevante, aqui anexado como Anexo A, e remeter o mesmo à Empresa 

através de correio eletrónico para o endereço complaints@bdswiss.com. Uma vez que 

o reclamante tenha preenchido e apresentado o Formulário de Reclamação, da forma 

acima descrita, o Procedimento a ser seguido para Reclamações Escritas deve ser 

seguido conforme descrito no parágrafo 4.2.. 

 
4.1.2 Se o Reclamante submeter o Formulário de Reclamação ao/à seu/sua Agente de 

Vendas ou Gestor(a) de Conta, então a reclamação ou denúncia, no formulário que foi 

recebido, deve ser encaminhada para o endereço complaints@bdswiss.com no 

mesmo dia útil 

 

4.1.3 Subsequentemente, um membro do Departamento de Suporte informará o 

reclamante de que a sua reclamação ou denúncia foi encaminhada para o endereço 

complaints@bdswiss.com, fornecendo todos os detalhes para que o reclamante saiba 

quem se encontra a tratar da sua reclamação ou denúncia. 

 
4.1.4 O membro do staff, para além do acima referido, deve envidar todos os esforços para 

assegurar que, no caso de a reclamação ou denúncia relevar uma natureza que possa 

ser resolvida imediatamente, o cliente não tenha de prosseguir com o preenchimento 

de uma queixa formal. O membro do staff, em tal caso, não deverá: 

• Comprometer-se de alguma forma com o cliente 

• Abordar quaisquer questões em relação à melhor execução 

• Abordar quaisquer questões relacionadas com questões jurídicas 
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• Comprometer a Empresa a tomar qualquer medida antes de examinar as 

questões de uma forma formal 

 
 

4.2 Procedimento a ser seguido para Reclamações Escritas 

Quando uma queixa escrita é recebida, da forma descrita no parágrafo 3, o seguinte procedimento 

deve ser seguido pela Empresa: 
 

4.2.1 Se a reclamação não foi recebida da forma descrita no parágrafo 3 (ou seja, a 

reclamação foi recebida através de canais de comunicação internos, tais como chat, 

correspondência de clientes, correio eletrónico pessoal BDSwiss ou por um membro 

do Departamento de Back Office ou por um(a) Agente de Vendas ou um(a) Gestor(a) 

de Conta ou por qualquer outro colaborador BDSwiss) então a reclamação deve ser 

encaminhada, no formulário que foi recebida, para o endereço 

complaints@bdswiss.com no mesmo dia útil. 

 
4.2.2 Assim que o Reclamante apresentar uma queixa por escrito, um membro do 

Departamento de Suporte enviará um aviso de receção eletrónico para o endereço 

eletrónico registado por parte do Reclamante no prazo de cinco (5) dias úteis após a 

sua receção, de forma a confirmar que a Empresa recebeu a queixa por escrito e 

solicitará ao Reclamante que preencha o Formulário de Reclamação relevante, aqui 

anexado como Anexo A. 

 
4.2.3 Após o preenchimento e apresentação do Formulário de Reclamação, um membro do 

Departamento de Suporte investigará os fundamentos da reclamação e se, com base 

nas informações fornecidas, a reclamação não se enquadrar na definição de 

"reclamação" ou não for considerada como tal, esta será classificada como uma 

dúvida, sendo reencaminhada para o departamento relevante de forma a ser tratada 

adequadamente. 

 
4.2.4 Se a denúncia for abrangida pela definição de reclamação ou for considerada uma 

reclamação, o Chefe do Departamento de Suporte ou um membro do Departamento 

de Suporte registará a reclamação num registo interno, atribuindo-lhe um número de 

referência único que será comunicado ao Reclamante no prazo de cinco (5) dias úteis. 

 
4.2.5 Adicionalmente, um membro do Departamento de Suporte deve informar o 

Reclamante do seguinte: 

• Que o Reclamante deve utilizar o número de referência fornecido em toda a 

correspondência futura com a Empresa relativamente à queixa apresentada 

• O processo que é seguido no tratamento de uma queixa 

• Quem é a pessoa ou o departamento que se encontra a tratar da respetiva 

reclamação e os seus dados de contacto 

• Qual é o tempo indicativo de tratamento (i.e. 15 dias úteis) 

• Que o procedimento de tratamento de reclamações é gratuito 
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4.2.6 Adicionalmente, as seguintes informações devem ser obtidas por parte do Cliente e registadas: 

• O nome e apelido do Cliente 

• O número da conta de negociação do Cliente 

• As transações afetadas (se aplicável) 

• A data em que o problema surgiu e uma descrição do mesmo 

• O serviço prestado pela Empresa e relacionado com a reclamação 

• O colaborador responsável pela prestação desses serviços 

• O departamento a que o colaborador pertence 

• O conteúdo da reclamação 

• O capital e o valor dos instrumentos financeiros que pertencem ao cliente 

• A magnitude dos danos reclamados pelo reclamante 

• Referência de qualquer correspondência trocada entre a Empresa e o 

reclamante 

 
4.2.7 A Empresa examinará e avaliará cuidadosamente o seguinte: 

• Os factos e informações fornecidos pelo reclamante 

• Os factos e as informações fornecidas pelo colaborador responsável pela 

prestação desses serviços (se aplicável) 

• As informações/dados que foram recuperados do arquivo da Empresa (i.e. 

transações do reclamante, histórico de negociação, correspondência, correio 

eletrónico, chamadas telefónicas registadas, dados informáticos, etc) 

• Os eventos que levaram à reclamação 

 
4.2.8 A Empresa não tratará nem investigará uma reclamação se o Reclamante não 

preencher o Formulário de Reclamação, aqui anexado como Anexo A ou não fornecer 

as informações solicitadas no parágrafo 4.2.6. da presente Política. Em tal caso, a 

Empresa voltará a contactar o Reclamante e solicitar-lhe-á o envio de quaisquer 

informações adicionais. Em qualquer caso, um dos colaboradores da Empresa pode 

contactar diretamente o Reclamante de forma a obter mais esclarecimentos e 

informações relacionadas com a sua reclamação. A Empresa necessita da cooperação 

do Reclamante para processar a reclamação. 

 
4.2.9 Ao examinar a reclamação e ao tomar uma decisão a este respeito, a Empresa 

informará o Reclamante da decisão da Empresa, por escrito e em linguagem clara e 

compreensível, bem como da fundamentação da decisão da Empresa e de quaisquer 

medidas corretivas que pretenda tomar. 

 
4.2.10 A Empresa fará todos os esforços para resolver a reclamação no prazo de quinze (15) 

dias úteis. Quando considerado necessário, o Departamento de Suporte ou de 

Compliance deverá transmitir a reclamação à Direção para investigação adicional. 

Neste caso, a Empresa poderá demorar mais tempo a finalizar a resposta. A Direção 

deve investigar com maior profundidade e coordenar com os chefes de departamento 

relevantes tendo em vista a resolução do assunto referente à reclamação.
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4.2.11 No caso de a Empresa não puder dar uma resposta ao Reclamante dentro do tempo 

de tratamento dado ao mesmo, mantê-lo-á informado acerca das razões do atraso e 

indicará quando se espera que a investigação se encontre concluída. Este período de 

tempo não pode exceder dois meses a partir da apresentação da reclamação. 

 
4.2.12 No caso de o Reclamante não ficar totalmente satisfeito com a decisão final da 

Empresa, o Reclamante pode manter a queixa através da Comissão, do Provedor de 

Justiça Financeiro, do mecanismo ADR ou dos tribunais relevantes, num prazo de seis 

meses para uma investigação mais aprofundada. 

 
4.2.13 Uma vez concluída a reclamação, o Chefe do Departamento de Suporte manterá um 

registo eletrónico da reclamação recebida, detalhando o curso de ação que foi 

tomado, incluindo que informações, dados e provas foram recolhidos, que medidas 

foram tomadas para a resolução da reclamação, se foram identificados quaisquer 

conflitos de interesse entre a Empresa e os seus clientes e entre outros clientes, qual 

foi o resultado e como o mesmo foi alcançado. 

 
4.2.14 Adicionalmente, o Chefe do Departamento de Suporte irá: 

 
(a) Analisar, numa base contínua, os dados de tratamento de reclamações, de forma 

a identificar e abordar as causas das reclamações individuais e/ou quaisquer 

problemas recorrentes ou sistemáticos e/ou quaisquer potenciais riscos legais e 

operacionais. Subsequentemente, a pessoa ou departamento relevante deve ser 

informado e, se necessário, tomar medidas corretivas. 
 

(b) Submeter mensalmente um formulário eletrónico à Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários do Chipre, fornecendo informações sobre as reclamações 

recebidas e a forma como estas se encontram a ser tratadas. 
 

4.2.15 A presente Política de Procedimentos de Tratamento de Reclamações será carregada 
no site oficial da Empresa. 

 
4.2.16 A Política de Procedimentos de Tratamento de Reclamações encontra-se disponível a 

todo o pessoal da Empresa através de email e de uma pasta interna nos canais de 

comunicação da Empresa, à qual se pode aceder em qualquer altura e sem quaisquer 

restrições. 

 
5. Armazenamento do Registo de Queixas 

 

A Empresa deve manter um registo de todas as queixas durante um período mínimo de cinco anos 
após o encerramento da conta de negociação do cliente. O departamento responsável será o 
Departamento de Suporte. 
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ANEXO A  
FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO 

 
 

 

Nome do Cliente: 
 

ID do Número de Conta: 

    
 

Endereço:    
 

Telefone: 
 
 
 

Data e hora em que a 
situação disputada surgiu: 

 

Serviços prestados pela 
Empresa: 

 

Colaborador responsável 

pela prestação desses 

serviços: 

 

Departamente a que o 
colaborador pertence: 

 

Transações afetadas:  

Os IDs das posições 
afetadas: 

 

Valor prévio do ativo:  

Valor posterior do ativo:  

Grau de dano reclamado:  

Forma de resolução 

sugerida: 
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Breve Descrição da Reclamação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Data: 

 
 

Assinatura: 
 

Por favor, anexe qualquer prova relevante e documentação de apoio como: capturas de 
ecrã, relatórios, mensagens de erro e códigos de erro (caso aplicável). 

Remeta o formulário para complaints@bdswiss.com 
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