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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 O presente documento intitulado "Política de Alavancagem e 

Margem" pertence à BDSwiss Holding Ltd (doravante "a Empresa") e 

visa estabelecer os procedimentos necessários para assegurar que a 

alavancagem que a Empresa oferece aos seus clientes em relação a 

CFD e Forex seja adequada aos seus clientes ou potenciais clientes, 

em conformidade com as disposições da Circular C168 da CySEC, a 

Diretiva 2004/39/CE, a Diretiva de implementação 2006/73/CE2 e o 

Briefing de Supervisão da DMIF ESMA/2012/851. 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
2.1 À luz do quadro legal, a Empresa decidiu estabelecer, implementar e 

manter uma Avaliação de Adequação de forma a avaliar e determinar 

se um potencial cliente tem a experiência e/ou conhecimentos 

necessários para compreender os riscos envolvidos em relação ao 

produto ou serviço de investimento oferecido. O objetivo desta 

Política é estabelecer os princípios que regem a forma como a 

alavancagem foi estabelecida e como deve ser aplicada e 

monitorizada. A filosofia geral desta Política consiste em promover 

uma gestão sólida e eficaz dos riscos, bem como uma perspetiva a 

longo prazo e desencorajar a assunção de riscos excessivos por parte 

dos seus Clientes. Em particular, foi dada consideração à estratégia 

empresarial, objetivos, valores e interesses da Empresa e dos 

clientes, de acordo com a Política de Conflitos de Interesses. 

 
2.2 A "Avaliação da Adequação" foi aprovada pela Direção da Empresa. 

A Direcão da Empresa tem a responsabilidade de assegurar a sua 

implementação e que esta seja comunicada ao pessoal relevante da 

Empresa. 

 
2.3 A Empresa reserva-se no direito de rever e atualizar ou alterar a atual 

Política a qualquer momento, se tal alteração for necessária em 

resultado de quaisquer alterações na(s) lei(s), regras e regulamentos 

e/ou quando o modelo empresarial mudar e/ou quando forem 

oferecidos novos produtos ou serviços ou por qualquer outro motivo 

que a Empresa considere como razão adequada para alterar a 

Política. 

 

Em caso de qualquer alteração da atual Política, todas as alterações 

relevantes serão comunicadas ao pessoal da Empresa e será 

prestada uma formação interna de forma a introduzir a Política 
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atualizada, bem como os procedimentos, medidas e controlos que 

serão seguidos. 

A “Alavancagem” é o rácio entre o tamanho da transação e o 
investimento real utilizado para a margem. A alavancagem permite 

a um cliente negociar sem colocar o montante total. Em vez disso, é 
necessário um montante de margem. A alavancagem aumenta o 
risco quer em movimentos de subida como de queda, uma vez que 

a conta é agora bastante mais sensível aos movimentos de preços. 

 
A Política aplica-se a todos os clientes não profissionais que 

especulam sobre movimentos de curto prazo relativamente ao 

preço de CFDs, que se afiguram como produtos complexos, 

podendo ser difícil para uma maioria deles compreender o risco 

envolvido. Isto reflete-se na exigência de avaliar a adequação 

como parte do processo de abertura de conta. Adotámos um 

processo robusto de forma a avaliar os conhecimentos e 

experiência dos clientes não profissionais e potenciais clientes não 

profissionais, para verificar se estes compreendem os riscos 

envolvidos e para determinar se os produtos da Empresa são 

apropriados para os mesmos. 

 

3. AVALIAÇÃO DO TESTE DE ADEQUAÇÃO 

 
3.1 A Empresa assegurará que as informações relativas aos 

conhecimentos e experiência de um cliente ou potencial cliente no 

domínio do investimento incluam o seguinte, na medida adequada à 

natureza do cliente, à natureza e extensão do serviço a prestar e ao 

tipo previsto de produto ou transação, incluindo a sua complexidade 

e os riscos envolvidos: 

 
(a) os tipos de serviço, transação e instrumento financeiro com os 

quais o cliente se encontra familiarizado; 

 
(b) a natureza, volume e frequência das transações do cliente em 

instrumentos financeiros e o período durante o qual foram 

realizadas; 

 
(c) o nível de educação, e profissão ou antiga profissão relevante do 

cliente ou potencial cliente. 

 
3.2 A Empresa não encorajará um cliente ou potencial cliente a não 

fornecer as informações necessárias para efeitos de avaliação da 

adequação. 

 
3.3 A Empresa terá o direito de confiar nas informações fornecidas pelos 
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seus clientes ou potenciais clientes, a menos que tenha ou deva ter 

conhecimento de que as informações se encontram manifestamente 

desatualizadas, inexatas ou incompletas. 

3.4 Além do acima exposto, a Empresa, ao avaliar se um produto ou 

serviço de investimento é apropriado para um cliente, determina se 

esse cliente tem a experiência e os conhecimentos necessários para 

compreender os riscos envolvidos em relação ao produto ou serviço 

de investimento oferecido ou exigido. 

 
3.5 A alavancagem é especificada como um rácio e os limites de abertura 

de uma posição por um cliente não profissional oferecidos são de 

30:1 a 5:1, que variam de acordo com a volatilidade do subjacente: 

 
- 30:1 para os principais pares de moedas; 

- 20:1 para pares de moedas menores, ouro e índices de ações 
principais; 

- 10:1 para matérias-primas (exceto ouro) e índices de ações não 

principais; 

- 5:1 para ações individuais e outros valores de referência;. 
 

Isto significa que você, como nosso cliente, pode negociar com 

montantes muitas vezes superiores aos que poderia investir num 

determinado CFD sem a margem que fornecemos. 

 

Para esses fins, a Empresa terá o direito de assumir que um cliente 

profissional apresenta 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(s), para os quais o cliente está classificado como cliente 

profissional e pode continuar a oferecer as alavancagens existentes 

antes das medidas. 

 

4. AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE ADEQUAÇÃO 

 
4.1 Para que a Empresa possa avaliar se um cliente apresenta a 

experiência e conhecimentos necessários em relação aos produtos 

e/ou serviços de investimento da Empresa e determinar se o referido 

produto e/ou serviço(s) de investimento é(são) apropriado(s) para 

um cliente, o potencial cliente é obrigado a apresentar informações 

relevantes relativamente à avaliação de adequação durante o 

procedimento de abertura de conta. 

 
4.5 O preenchimento do Questionário de Adequação será obrigatório para 

responder a todos os clientes durante o procedimento de abertura de 

conta. O potencial cliente não será autorizado a omitir estas 
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perguntas e a proceder à criação de uma conta de negociação, a 

menos que todas as perguntas acima mencionadas sejam 

respondidas. 

 

5. PROCEDIMENTO PARA CLIENTES NÃO EXPERIENTES 

 

5.1 A Empresa aplicará procedimentos específicos aos Clientes que não 

apresentem experiência e conhecimentos suficientes para negociar 

CFDs com base na avaliação de adequação realizada durante o 

processo de abertura de conta. 

 
5.2 O sistema da Empresa avaliará automaticamente se o cliente 

apresenta a experiência e conhecimentos necessários para 

compreender os riscos envolvidos em relação à negociação de CFDs 

e se essa mesma conta de negociação é apropriada para o cliente, 

com base na informação fornecida conforme descrito acima. 

 
Para clientes com baixa pontuação, a melhor prática seria o cliente 

não prosseguir, sendo-lhe oferecida apenas a Conta Demo. 

 
Negociar com um rácio de alavancagem demasiado elevado é um 

dos erros mais comuns cometidos pelos novos investidores em 

forex. Como tal, até que o cliente se torne mais experiente, a 

BDSwiss insta fortemente o cliente a negociar com um rácio mais 

reduzido. 

 

O cliente terá então de aceitar a Declaração de Reconhecimento, 

marcando ativamente uma caixa, de forma a poder criar uma conta 

de negociação. 

 

5.3 A conclusão do Teste de Adequação será de resposta obrigatória para 

todos os clientes durante o procedimento de abertura de conta. 

 

5.4 O cliente não será autorizado a saltar o Questionário de Adequação 

e a proceder à criação de uma conta de negociação, a menos que 

todas as questões referentes ao mesmo sejam respondidas. 

 

5.5 Os clientes não experientes serão convidados a receber mais 

formação e/ou treino para poderem compreender os riscos 

envolvidos na negociação, bem como os métodos certos se 

negociarem em CFDs. 
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
6.1 Todos os clientes aprovados juntamente com a sua informação, 

dados e documentação de apoio estarão disponíveis e serão 

facilmente recuperados em qualquer altura do sistema interno da 

Empresa pelo Departamento de AML, Apoio ao Cliente e Back Office. 

 
6.2 O resultado da avaliação do teste de adequação será visível e 

disponível para revisão em qualquer altura no sistema interno online, 

juntamente com quaisquer comentários, informações, dados, 

documentos ou correspondência. 
 

6.3 Os departamentos responsáveis pelo controlo e supervisão de 

clientes não experientes são o Departamento de Conformidade e o 

Departamento de Back Office. 

 
6.4 O pessoal acima referido controlará mensalmente as atividades dos 

clientes não experientes, a fim de determinar se podem ser 

classificados como clientes experientes. Serão mantidos registos 

relevantes da monitorização e revisão, indicando a hora, a data, a 

pessoa que efetuou a monitorização, os resultados, qualquer ação 

tomada e o estado do referido cliente. 

 
6.5 A pessoa que efetua a monitorização irá rever o seguinte: 

 
• Se o cliente frequentou quaisquer cursos ou webinários de negociação 

ou recebeu qualquer material educativo 

• Se foi fornecida uma conta de demonstração ao cliente, qual foi a sua 

atividade de negociação e taxa de sucesso 

• Que ações tomou o cliente para se familiarizar com os produtos e 

serviços da empresa 

 
6.6 Com base nos resultados, a pessoa que efetua a monitorização pode 

classificar um cliente não experiente como um cliente experiente e 

vice-versa ou aconselhar o cliente a receber formação e/ou treino 

adicional. 

 
Todas as informações obtidas sobre os clientes da Empresa são 

utilizadas para agir de acordo com os melhores interesses do cliente. 

O Departamento de Conformidade avaliará mensalmente a qualidade 

da avaliação de adequação da Empresa, bem como a identificação de 

potenciais problemas de conformidade, considerando: 

(i) A proporção de clientes que é aprovada na avaliação de adequação; 

(ii) A proporção de clientes que não passaram no teste de adequação, 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
A GROWING COMMUNITY 

8 | P a g e 
Endereço: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Chipre 

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

 

 

tanto quando não demonstraram conhecimentos e experiência 
suficientes como quando a informação disponível se revela 
insuficiente para avaliar a adequação; 

(iii) A proporção de clientes que procede à negociação quando não foram 
aprovados no teste de adequação. 

 

7. CONSERVAÇÃO DE REGISTOS 

 
A Empresa conservará um registo eletrónico no sistema interno da 

empresa, durante um período de cinco (5) anos, a partir do fim da relação 

comercial com o cliente, das seguintes informações, dados ou documentos: 

• Os dados de registo 

• A Avaliação do Questionário de Adequação realizado para todos os 
clientes durante o Procedimento de Abertura de Conta 

• O resultado do teste de adequação (i.e., com ou sem experiência) 
para cada cliente 

• O tratamento de cada cliente após a conclusão da avaliação (i.e., se 
o cliente foi aceite ou rejeitado e as ações da Empresa) 

• A monitorização e avaliação realizada (se existir) dos clientes não 
experientes 

• Registos de clientes que aceitaram o aviso de avaliação de adequação 
e procederam à abertura de uma conta de negociação real 

• Qualquer correspondência relacionada entre a Empresa e os seus 
clientes 

 
8. INTRODUÇÃO AO NÍVEL DE MARGEM 

 

•    Spread 

 
O spread é a diferença entre o Bid price (preço de venda) e o Ask price 

(preço de compra) do CFD. 

 

Pip significa Point in Percentage (Ponto em Percentagem). De forma mais 
simples, um pip é o que nós, em Forex, consideraríamos um "ponto" para 

o cálculo de lucros e perdas. 

•    Margem Inicial/Requerida 

Também conhecida como Requisito de Margem Inicial, a Margem Inicial é 
a percentagem do preço de um instrumento financeiro que o cliente precisa 
de pagar com o seu próprio dinheiro. Este requisito é, em termos simples, 

o montante de garantia necessário para abrir uma conta margem. 
 

Margem Requerida ou Requisito de Margem refere-se ao montante que o 
cliente necessita para abrir e manter uma posição, para além da perda 
inicial que ocorrerá devido ao spread. A Margem Necessária tem por base 

a seguinte fórmula (Montante * Preço do Instrumento) / Alavancagem + 
(Montante * Spread). 

 

O “close out” do nosso nível de margem situa-se atualmente em 50%. Isto 
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significa que se o seu nível de margem registar um valor abaixo do nível de 
“close out” da margem de 50%, receberá um “stop out” e as suas posições 
abertas começarão a liquidar-se, sem qualquer aviso da nossa parte, a 

partir das posições com as maiores perdas. 

•    Capital Próprio 

O capital próprio pode ser definido como o valor da carteira do cliente com 
a Empresa. Efetivamente, afigura-se como sendo o valor dos fundos que o 
cliente detém na Empresa (que em qualquer momento incluem lucros e 

perdas realizadas) mais os lucros e perdas não realizadas nas posições CFD 
do cliente, com base na sua última avaliação cotada. 

O Nível de Margem indica o quão perto a conta do cliente está de uma 
chamada de margem. É calculado como Capital Próprio/Margem Inicial e é 
tipicamente exibido em "%". Quando o nível de margem diminui, a conta 

suporta um risco acrescido de liquidação. Chamamos a isto de “Nível Close 
Out” (stop out) e explicamo-lo mais abaixo. Recomenda-se que o cliente 
controle sempre este nível de margem. Embora a Empresa tenha a 

possibilidade, de tempos a tempos, de enviar ao cliente notificações do seu 
Nível de Margem atingindo determinados limiares, o cliente é recordado de 

que é da sua responsabilidade controlar sempre o nível de margem e tomar 
as medidas que considere relevantes. Por vezes, a Alavancagem é expressa 
em termos percentuais - e referida como requisito de Margem. 

 

As ações relevantes que o cliente pode tomar para restaurar o seu Nível de 
Margem incluem: 

➢ Encerramento ou cobertura de algumas posições abertas. 
➢ Depósito de mais fundos que possam ajudar a reduzir a média das 

suas posições. 
➢ Ajuste do seu rácio de alavancagem (se for possível), de forma a 

necessitar de uma menor Margem Inicial/Requerida 
 
Por favor, note que a Empresa não presta aconselhamento para as decisões 
e ações de negociação que o cliente possa tomar, incluindo as ações que 
possa empreender para cumprir os requisitos do Nível de Margem, tais como 

as que referimos acima. 

• Margem Livre 

Margem Livre é a soma de fundos que o cliente tem disponível para utilizar 
como margem inicial em novas posições. Este valor é calculado subtraindo 
a margem utilizada para as suas atuais posições abertas do seu Capital 

Próprio. 

•    Margem de Manutenção 

A Margem de Manutenção refere-se ao capital mínimo que o cliente precisa 
de ter para manter as suas posições em aberto. Este valor é também 
geralmente referido como "requisito de manutenção" ou "manutenção 

mínima" e é o mesmo que o "Close Out" a que nos referimos acima. 

•    Margem Utilizada 
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A Margem Utilizada indica a soma da margem que se encontra a ser 
utilizada pelas atuais posições em aberto do cliente. É calculada pela soma 
das margens iniciais de todas as suas posições abertas. 

•    Nível de Margem 

É calculado um nível de margem através da divisão do Capital Próprio atual 
pela Margem Utilizada. 

 

Nível de Margem %= (Capital Próprio / Margem Utilizada) * 100 
 

O requisito de margem é específico para cada classe de ativos/instrumentos 
e a Empresa reserva-se no direito de alterar, a seu exclusivo critério, os 

requisitos de margem sem notificação prévia ao cliente, com base na 
volatilidade real ou esperada (na opinião da Empresa) do mercado ou na 
sua visão das condições de mercado em geral. 
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