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1. Introdução 

A BDSwiss é uma marca licenciada da BDSwiss Holding Ltd, uma Empresa de Investimento do 

Chipre ("CIF") que se encontra autorizada e regulada pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários do Chipre (doravante "CySEC") sob o número de licença 199/13. A Empresa presta 

serviços de investimento e serviços auxiliares em conformidade com a sua autorização e com 

a Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros (DMIF II) e a Lei de Serviços e Atividades 

de Investimento e Mercados Regulamentados de 2017 com as alterações introduzidas 

(L.87(I)/2017) ("a Lei"), através do website da Empresa que pode ser acedido online em 

eu.bdswiss.com (doravante "o website"). 

A Empresa está registada no Chipre ao abrigo da Lei das Sociedades Comerciais, com o número 

de registo HE300153. A sua sede social encontra-se localizada em Ioanni Stylianou 6, 2nd 

Floor, Flat/Office 202, 2003, Nicósia, Chipre. 

2. Âmbito 

A Empresa é obrigada a estabelecer, implementar e manter uma política sobre conflitos de 

interesse e fornecer informações sobre a gestão adequada de quaisquer conflitos de interesse 

entre si, incluindo os seus gestores e colaboradores, agentes vinculados ou outras pessoas 

relevantes, bem como qualquer pessoa direta ou indiretamente ligada a estes por controlo, e 

os seus clientes ou entre um cliente e outro que surjam no decurso da prestação de qualquer 

investimento e serviços auxiliares. 

A política de conflitos de interesse é aplicável a todos os clientes, incluindo clientes de retalho, 

clientes profissionais e contrapartes elegíveis. 

3. Identificação de Potenciais Conflitos de Interesses 

Para efeitos de identificação dos tipos de conflito de interesses que surgem no decurso da 

prestação de serviços de investimento e auxiliares ou de uma combinação dos mesmos e cuja 

existência pode prejudicar os interesses de um cliente, a Empresa tem em conta, através de 

critérios mínimos, se a Empresa ou uma pessoa relevante, ou uma pessoa direta ou 

indiretamente ligada por controlo à Empresa, se encontra em qualquer uma das seguintes 

situações, quer como resultado da prestação de serviços de investimento ou auxiliares ou 

atividades de investimento, quer de outra forma:  

 

a) a Empresa ou uma pessoa relevante, ou uma pessoa ligada direta ou indiretamente 

por controlo à Empresa é suscetível de obter um ganho financeiro, ou evitar uma 

perda financeira, à custa do cliente;  

b) a Empresa ou uma pessoa relevante, ou uma pessoa ligada direta ou indiretamente 

pelo controlo à Empresa tem interesse no resultado de um serviço prestado ao 

https://eu.bdswiss.com/
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cliente ou de uma transação realizada em nome do cliente, que é distinto do 

interesse do cliente nesse resultado;  

c) a Empresa ou uma pessoa relevante, ou uma pessoa ligada direta ou indiretamente 

pelo controlo à Empresa tem um incentivo financeiro ou outro para favorecer o 

interesse de outro cliente ou grupo de clientes em detrimento dos interesses do 

cliente;  

d) a Empresa ou uma pessoa relevante, ou uma pessoa direta ou indiretamente ligada 

por controlo à Empresa desenvolve o mesmo negócio que o cliente;  

e) a Empresa ou uma pessoa relevante, ou uma pessoa direta ou indiretamente ligada 

por controlo à Empresa recebe ou receberá de uma pessoa que não o cliente um 

incentivo em relação a um serviço prestado ao cliente, sob a forma de benefícios ou 

serviços monetários ou não monetários. 

 

Adicionalmente ao acima referido, poderão existir os seguintes potenciais conflitos de 

interesse que são devidamente geridos pela Empresa, tal como descrito na secção 5: 

a) A Empresa executa transações dentro do grupo, o que significa que a entidade 

terceira/fornecedor de liquidez é uma entidade filiada chamada BDS Markets 

registada na Maurícia.  

b) Para unidades específicas que a Empresa oferece uma componente fixa e variável da 

remuneração. 

 

 Pessoa relevante em relação à Empresa significa qualquer uma das seguintes pessoas: 

 

a) um diretor, sócio ou equivalente, coordenador ou agente vinculado da empresa; 

b) um diretor, sócio ou equivalente, ou coordenador de qualquer agente vinculado da 

empresa; 

c) um colaborador da empresa ou de um agente vinculado da empresa, bem como 

qualquer outra pessoa singular cujos serviços sejam colocados à disposição e sob o 

controlo da empresa ou de um agente vinculado da empresa e que se encontre 

envolvido na prestação de serviços e atividades de investimento por parte da 

empresa; 

d) uma pessoa singular que esteja diretamente envolvida na prestação de serviços à 

empresa de investimento ou ao seu agente vinculado ao abrigo de um acordo de 

subcontratação para efeitos da prestação de serviços e atividades de investimento 

por parte da empresa. 

 

As partes afetadas, caso surja um Conflito de Interesses, podem ser a Empresa, os seus 

colaboradores ou os seus clientes. Mais especificamente, pode surgir um conflito de 

interesses, entre as seguintes partes: 

 

(a) Entre o cliente e a Empresa.  

(b) Entre dois clientes da Empresa. 
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(c) Entre a Empresa e uma pessoa relevante da Empresa. 

(d) Entre um cliente da empresa e uma pessoa relevante da Empresa.  

(e) Entre Departamentos da Empresa. 

 

4. Reportar Conflitos de Interesses 

 

No caso de identificação de um possível conflito de interesses, um membro do pessoal deve 

encaminhá-lo inicialmente para o seu supervisor imediato para o ajudar na avaliação de um 

risco material de danos e informar o Departamento de Compliance, juntamente com todos 

os pormenores, de forma a permitir o escrutínio regulatório de: 

•    Ações preventivas e corretivas; 

•    Como estas ações foram consideradas apropriadas; 

•    Quaisquer condições impostas; e 

• Se ainda existem conflitos em curso, como estes estão a ser geridos e aconselhados ao 

cliente;  

 

5. Procedimentos e Medidas para a Gestão de Conflitos de Interesses 

 

A Empresa mantém um departamento de compliance que é independente dentro da Empresa, 

e está dentro dos deveres do Departamento de Compliance de monitorizar a Política e práticas 

de conflitos da Empresa relativamente a qualquer possível violação, bem como para gerir 

quaisquer possíveis conflitos de interesses. A Empresa estabeleceu procedimentos internos 

consideráveis e adequados de forma a minimizar quaisquer potenciais conflitos de interesses 

que incluem o seguinte: 

 

a.   Independência 

As seguintes medidas foram adotadas pela Empresa de forma a assegurar o grau de 

independência necessário, adequado à dimensão e atividades da Empresa: 

 

• Medidas para prevenir ou controlar a troca de informações entre pessoas relevantes 

envolvidas em atividades que envolvam um risco de conflito de interesses (i.e. 

estabelecendo uma “Chinese Wall”) 

- A Empresa construiu “Chinese Walls” adequadas, de acordo com os requisitos 

legais, entre os seus departamentos, e estabeleceu linhas claras de 

responsabilidade, de forma a evitar o fluxo de informações detidas por uma pessoa 

no decurso da realização de uma componente do seu negócio para ser retida ou 

utilizada por pessoas que se encontram no processo de realização de outra 

componente do seu negócio. 
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- Particularmente, foram estabelecidas barreiras físicas de forma a restringir o fluxo 

de informação entre colaboradores, o acesso foi limitado em relação à informação 

e documentação e a comunicação foi restringida entre certos colaboradores 

durante a realização das suas componentes do negócio. 

 

•  Supervisão individual de pessoas relevantes cujas funções principais envolvam a 

realização de atividades em nome de ou prestação de serviços a clientes cujos interesses 

possam entrar em conflito ou que representem interesses diferentes que possam entrar 

em conflito, incluindo os da Empresa.  

 

• Segregação de funções e supervisão para pessoas envolvidas em diferentes atividades 

empresariais, incluindo procedimentos para assegurar uma comunicação adequada 

entre unidades empresariais. 

 

• Eliminação de qualquer ligação direta entre a remuneração de pessoas relevantes 

envolvidas de forma principal numa atividade e a remuneração ou receitas geradas por 

diferentes pessoas relevantes envolvidas de forma principal noutra atividade, sempre 

que possa surgir um conflito de interesses em relação a essas atividades. 

 

• Os colaboradores da sala de negociação não relacionam a sua remuneração com o 

desempenho dos clientes. 

 

• Controlos adequados para assegurar que não são dados ou recebidos incentivos 

indevidos e que os incentivos adequados são divulgados de forma adequada. 

 

• Medidas para impedir ou limitar qualquer pessoa de exercer influência inadequada sobre 

a forma como uma pessoa relevante realiza investimentos ou serviços ou atividades 

acessórias. Adicionalmente, a pessoa que decide ou influencia o bónus de um indivíduo 

pode exercer influência indevida sobre a integridade de julgamento desse mesmo 

indivíduo. 

 

•    Medidas para evitar ou controlar o envolvimento simultâneo ou sequencial de uma 

pessoa relevante em serviços ou atividades de investimento ou acessórias diferentes, 

tais como a receção e transmissão de ordens e tarefas dos clientes, tais como a tomada 

de decisões relativas a carteiras e ao cálculo do seu desempenho. 

 

Segregação de funções que possam dar origem a conflitos de interesse se forem 

desempenhadas pelo mesmo indivíduo. 

• A Empresa garante que não remunera nem avalia o desempenho do seu pessoal de uma 

forma que entre em conflito com o seu dever de agir no melhor interesse dos seus 

clientes. Em particular, a Empresa não faz qualquer contrato através de remuneração, 

objetivos de vendas ou outros que possam constituir um incentivo ao seu pessoal para 

recomendar um determinado instrumento financeiro a um cliente não profissional. 
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• No que diz respeito à remuneração e a funções específicas, é sempre mantido um 

equilíbrio entre componentes fixas e variáveis da remuneração, para que uma Empresa 

não entre em conflito com o seu dever de agir no melhor interesse dos seus clientes. 

 

• A Empresa revê frequentemente a sua entidade afiliada que atua como um local de 

execução. Adicionalmente, a Empresa tem em consideração múltiplos fatores, tais como 

preço, custos, rapidez, probabilidade de execução ou qualquer outra consideração, 

incluindo fatores qualitativos no momento de avaliar a qualidade de execução para 

assegurar que estes fatores são para o melhor interesse do cliente. 

 

• A Empresa não recebe qualquer remuneração, desconto ou benefício não monetário 

por encaminhar ordens de clientes para uma determinada plataforma de negociação ou 

local de execução que infrinja os requisitos sobre conflitos de interesses ou incentivos 

ou melhor execução. 

 

b.      Divulgação de conflito de interesse 

 

Quando as medidas tomadas pela Empresa para gerir conflitos de interesse não se afiguram 

como suficientes para assegurar, com a confiança razoável de que os riscos de danos aos 

interesses do cliente serão evitados, a Empresa procede à divulgação de conflitos de 

interesses ao cliente. Antes de realizar uma transação ou prestar um serviço de investimento 

ou serviço auxiliar a um cliente, a Empresa deve revelar ao cliente qualquer conflito de 

interesse real ou potencial. A divulgação será feita em tempo suficiente e de forma 

duradoura e incluirá detalhes suficientes, tendo em conta a natureza do cliente, fonte de 

conflitos de interesses, os riscos para o cliente, para lhe permitir tomar uma decisão 

informada relativamente ao investimento ou serviço auxiliar no contexto do qual o conflito 

de interesses surge. Se a Empresa considerar que uma divulgação não é suficiente para gerir 

um conflito, podemos optar por não prosseguir com a transação ou o assunto que deu 

origem ao conflito. 

 

Será dada aos clientes a oportunidade de decidir se querem ou não continuar a sua relação 

connosco, sem obstáculos injustificados. 

 

c.      Conservação de registos 

 

A Empresa mantém e atualiza regularmente um registo dos tipos de investimento e serviço 

auxiliar ou atividades de investimentos realizadas por ou em nome da Empresa em que tenha 

surgido um conflito de interesses que implique um risco material de danos para os interesses 

de um ou mais clientes, ou, no caso de um serviço ou atividade em curso, que possa vir a 

surgir. A seguinte documentação deve ser mantida durante um período mínimo de sete (7) 

anos: 
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•   Esta política, quaisquer variações funcionais se aplicável; 

•    O Registo de Conflitos e a Identificação de Conflitos; 

•    Regras, procedimentos e processos; 

•    Material e registos de formação; 

•    Formulários de Notificação de Conflitos de Interesses; 

• Detalhes de qualquer trabalho de avaliação realizado (incluindo quaisquer decisões 

tomadas acerca de gestão de conflitos); e 

• Qualquer outra documentação utilizada para demonstrar a gestão de conflitos de 

interesses 

 

d.     Responsabilidades 

 

O CEO da Empresa é responsável por atribuir, de forma clara, responsabilidades e delegar 

autoridade a indivíduos responsáveis para assegurar que as pessoas envolvidas se encontram 

conscientes do seu envolvimento e que o Responsável de Conflitos apresente um nível 

suficiente de autoridade e independência a fim de desempenhar eficazmente as suas 

responsabilidades.  

 

A Direção Superior da Empresa deve: 

• Empenhar-se plenamente na implementação de políticas, procedimentos e 

disposições para a identificação, gestão e monitorização contínua de conflitos de 

interesse;  

• Adotar uma visão holística de forma a assegurar a identificação de conflitos 

potenciais e emergentes dentro e entre linhas de negócio e de forma a assegurar que 

são realizados julgamentos informados no que diz respeito à materialidade; 

• Sensibilizar e assegurar a conformidade de indivíduos relevantes, assegurando: 

formação regular (incluindo a contratantes e colaboradores de prestadores de 

serviços terceiros) tanto na fase de indução como sob a forma de formação de 

atualização de conhecimentos; a comunicação clara de políticas, procedimentos e 

expectativas; que a sensibilização para os procedimentos de conflitos faz parte do 

processo de revisão/avaliação do desempenho, e que as melhores práticas são 

partilhadas por toda a Empresa. 

• patrocinar sistemas e controlos robustos e avaliações regulares eficazes para 

assegurar que as estratégias e controlos utilizados para gerir e mitigar os riscos 

continuam a ser apropriados e eficazes e que são emitidos avisos e divulgações 

adequadas aos clientes sempre que necessário; 

• Utilizar a informação de gestão para se manter suficientemente atualizada e 

informada; e 

• Apoiar uma avaliação independente do processo e dos procedimentos em vigor. 
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Os colaboradores da Empresa são obrigados a identificar novos conflitos de interesses 

decorrentes das atividades/serviços que desempenham e a participar no processo de 

notificação à direção após a identificação de qualquer potencial conflito. 

 

A pessoa responsável pela gestão quotidiana da implementação desta política é o Chefe de 

Compliance. Em particular, ele/a, ou o/a seu/sua delegado/a, é responsável por: 

•    estabelecer a política relativamente a conflitos de interesses; 

•    prestação de supervisão de formação e ajuda; 

•    controlar o cumprimento das disposições; 

•    a supervisão da gestão de conflitos; 

• o estabelecimento do “princípio dos quatro olhos” na supervisão das atividades da 

Empresa; 

•    conservar registos relativamente a conflitos de interesses; 

•    rever e desafiar a Identificação de Conflitos; e 

•    fornecer relatórios internos adequados ao Conselho de Administração. 

 

 

6. Correção/Revisão 

A Empresa reserva-se no direito de alterar a Política atual à sua discrição e em qualquer 

momento que considere adequado e apropriado, sendo esta alteração realizada, no mínimo, 

anualmente. 

 

7. Informações Adicionais 

Qualquer pedido de informação adicional relativamente à Política de Conflitos de Interesses 

e procedimentos da Empresa, deve ser dirigido ao nosso Departamento de Apoio ao Cliente 

através do endereço support@bdswiss.com. Também pode contactar o nosso Departamento 

de Compliance através do endereço compliance@bdswiss.com. 
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