
                                                                                                       
                                                           

 

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS AO INVESTIDOR 
PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que 
esteja disposto a aceitá-las 

                                      
 

Produto:  
Contratos por diferença (“CFDs”) 
 
Contraparte:  
FxPro Financial Services Ltd. ("FxPro"), registrada em 1 
Karyatidon, Ypsonas 4180, Cyprus, está autorizada e regulada 
pela Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) 
(licença no. 078/07) e Financial Service Board (autorização nº 
45052). 

 
Advertências Específicas ao Investidor 

Este produto financeiro complexo: 
Pode implicar a perda repentina da totalidade do capital investido; 
Pode proporcionar retorno nulo; 
Está sujeito ao risco de crédito do emissor (FxPro); 
Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos; 
Está sujeito a potenciais conflitos de interesse na atuação do agente de cálculo (FxPro); 
Não é equivalente à aquisição ou transação inicial dos ativos subjacentes; 
Em determinadas situações, a posição do investidor pode ser encerrada em qualquer momento pela Contraparte. 
 
A FxPro não está sujeita à supervisão direta da CMVM, é supervisionada diretamente pela Cyprus Securities and Exchange Commission 
("CySEC"). FxPro atua em Portugal sob o regime de passaporte, de acordo com as diretivas da legislação aplicável da União Europeia. 

 

Após ter lido os avisos acima, por favor manuscreva a seguinte frase: "Eu tomei nota das advertências". 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Hora: _ _: _ _  
 
Assinatura: ______________________ 

 

Descrição das principais características do Produto  

Descrição e funcionamento do Produto 
Os CFDs são “Produtos Financeiros Complexos”, ao abrigo da legislação aplicável. Estes são negociados fora de bolsa de valores (“OTCs”). CFDs, 
são acordos para trocar a diferença de valor de um instrumento particular entre o momento em que o contrato é celebrado e o momento em 
que este encerra, o que permite aos investidores replicar o efeito económico da negociação em moedas específicas ou outras classes de ativos 
sem exigir a propriedade real desses mesmos ativos. Ao negociar CFDs, não há troca física de ativos; portanto, a liquidação financeira resulta da 
diferença do valor de mercado do ativo no momento em que a sua posição fecha e o valor de mercado do ativo subjacente (formulado pela 
Contraparte) no momento em que a sua posição abre. Os ativos subjacentes dos CFDs enquadram-se nas seguintes categorias (i) Forex, (ii) 
contratos futuros, (iii) ações, (iv) índices, (v) metais e (vi) energias. CFDs, permitem aos investidores especular sobre os movimentos de curto-
prazo do preço dos instrumentos financeiros. CFDs são produtos de natureza especulativa e incorporam características de produto, tais como 
alavancagem e encerramento automático. 
 
Como, quando e em que casos o investidor paga ou pode pagar: 
Os CFDs são negociados a um preço providenciado pela Contraparte, com base no preço do ativo subjacente, mas pode alterar devido à 
margem comercial nos spreads aplicado pela Contraparte (veja a seção "Encargos") abaixo. 
Para que uma posição seja aberta, um investidor deve ter fundos suficientes na conta de negociação para cobrir a margem necessária para essa 
posição. A margem requerida para os vários CFDs encontra-se no nosso website. Quando uma posição é encerrada, o investidor paga a 
diferença entre o valor de mercado do ativo subjacente no momento do fecho e abertura da posição do ativo, se: 
Quando detém uma posição longa (comprando um CFD), o preço no momento em que a posição se fecha, é menor do que o preço no momento 
em que a posição foi aberta, o qual é convertido automaticamente na moeda da conta de negociação; OU 
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Quando detém uma posição curta (vendendo um CFD), o preço no momento em que a posição se fecha, é maior do que o preço no momento 
em que a posição foi aberta, o qual é convertido automaticamente na moeda da conta de negociação; 
 
Uma posição em um CFD detida por mais de um dia pode levar ao debitado (o investidor deve pagar a Contraparte) de um montante 
correspondente ao custo diário para manter a posição aberta (taxa de swap). As taxas de swap podem ser consultadas aqui. CFDs não conferem 
quaisquer direitos sobre os ativos subjacentes. 
 
Como, quando e em que casos o investidor recebe ou pode receber: 
Quando uma posição é encerrada, o investidor recebe a diferença entre o valor de mercado do ativo subjacente no momento do fecho e 
abertura da posição do ativo, se: 
Quando detém uma posição longa (comprando um CFD), o preço no momento em que a posição se fecha, é maior do que o preço no momento 
em que a posição foi aberta, o qual é convertido automaticamente na moeda da conta de negociação; 
Quando detém uma posição curta (vendendo um CFD), o preço no momento em que a posição se fecha, é menor do que o preço no momento 
em que a posição foi aberta, o qual é convertido automaticamente na moeda da conta de negociação; 
 
Uma posição em um CFD detida por mais de um dia pode levar ao credito (a Contraparte deve pagar ao investidor) de um montante 
correspondente ao custo diário para manter a posição aberta (taxa de swap). As taxas de swap podem ser consultadas aqui e descritas abaixo. 
CFDs não conferem quaisquer direitos sobre os ativos subjacentes. 
 
Proteção contra Balanço Negativo (PBN) 
A Contraparte oferece PBN, um requisito regulamentar da CySEC. Isto significa que um investidor não será responsável perante a Contraparte 
por perdas além do valor disponível na conta de investidores (para todos os tipos de conta), pois essas perdas serão canceladas pela 
contraparte. A Contraparte não garante “stop loss”. O PBN está sujeito ás condições de comportamento não abusivas. Mais informações (ou o 
PBN) e documentação legal encontram-se no nosso site. 
 
Quando, como, em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa ou pode cessar: 
O investimento num determinado CFD cessa com o encerramento da posição de um investidor. O encerramento da posição pode ocorrer: 
Em qualquer momento, por iniciativa do investidor, desde que o mercado para o instrumento subjacente esteja aberto, informações sobre as 
quais podem ser encontradas no website; 
Pela Contraparte, quando o saldo da conta de o investidor cair abaixo do nível de margem requerido para a plataforma de negociação 
específica. Os níveis de margem da plataforma são: 
MetaTrader4: tem o direito discricionário para fechar a posição quando o nível de margem atinge 25% e forçar o encerramento quando o nível 
de margem atinge 20% 
MetaTrader5, cTrader e FxPro Markets: têm o direito discricionário de encerrar a posição quando o nível da margem atinge 40% e forçar o 
encerramento quando o nível da margem atinge 30%. 
 

Exemplo: O cálculo da margem requerida para o forex é igual ao: "Volume de negociação"/ Alavancagem * a taxa de câmbio da conta (se 
for diferente da moeda base do par negociado).Por exemplo, a negociação de 3 lotes de EUR / USD com alavancagem de 1: 200 com uma 
conta denominada em USD, volume de negociação: 300.000 e taxa de câmbio da conta: 1,13798 teria uma margem exigida de 
USD1.706,97 calculada em 300.000 / 200 * 1,13798 = $ 1.706,97. Para mais exemplos, clique aqui. 

 
Por iniciativa da Contraparte no caso de o ativo subjacente de um CFD (ou seja, CFDs em ações) não é mais admitido à negociação. Isso pode 
ocorrer onde, por exemplo, uma ação é retirada da bolsa de valores ou a ação não é mais oferecida pela Contraparte 
Ao vencimento do ativo subjacente, quando aplicável (ou seja, CFDs em contratos futuros). Por exemplo, o contrato futuro DAX tem uma data 
de vencimento em dezembro de 2017, qualquer posição ainda aberta após a data de validade será forçado o seu fecho pela Contraparte, se não 
for encerrada pelo investidor antes disso. 
Em outras circunstâncias ad hoc, conforme descrito na documentação legal. 
 
 
Alavancagem Financeira 
Os CFDs são instrumentos financeiros derivativos alavancados, que permitem ao investidor obter uma maior exposição em um ativo subjacente 
comparado pelo capital depositado do investidor. A margem inicial é o montante exigido pelo investidor para abrir uma determinada posição 
em CFDs e é expresso como uma percentagem da exposição nominal. Quanto menor a percentagem, maior a alavancagem financeira. Esta 
percentagem pode ser alterada pela Contraparte a qualquer momento. Isto implica que o investidor só precisa manter uma percentagem do 
valor nocional das posições abertas (margem necessária). O investidor deve notar que o uso de alavancagem pressupõe alto risco. É 
responsabilidade de cada investidor garantir o patrimônio líquido da conta de negociação e garantir que seja sempre maior ou igual à margem 
necessária para a posição aberta, a fim de evitar o encerramento forçado de qualquer posição devido ao “stop-out”. Todas as informações 
relevantes são claramente visíveis na plataforma de negociação. 
 

https://www.fxpro.pt/trading/calculators/margin
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Exemplo: um investidor deseja comprar 1.000 CFD em ações da empresa XYZ a EUR 50 cada, com exigência de margem 4% (o que 
equivale a alavanca de 1:25) para esse instrumento. Isto exige que o investidor coloque uma margem de EUR 2.000 (calculada em 1.000 € 
* 50/25).  

 

Exemplo: um investidor deseja comprar 100 onças de ouro ao preço de US $ 1.300 com exigência de margem de 0,5% (que é igual a 
alavancagem 1: 200) para esse instrumento. Isso exige que o investidor coloque uma margem de USD 650 (calculada em 100 * 1.300 / 
200). 

 
Reforço de Margem 
É possível que o investidor tenha de reforçar a margem (ou seja, fazer depósitos adicionais) para evitar que o nível de margem da conta de 
negociação caia abaixo do nível de margem que desencadeie o encerramento forçado da posição pela Contraparte (ver seção "Alavancagem 
Financeira" acima) 
É responsabilidade de cada investidor garantir que regularmente revisem e monitorem o nível de margem de sua conta de negociação, que é 
visível através da plataforma de negociação e garanta que seja sempre maior do que os níveis de margem referidos acima. Quando a 
percentagem de uso for inferior a 100%, o investidor não poderá mais abrir novas posições. Se o investidor não tomar qualquer ação e a 
margem atingir os níveis de “stop-out” (conforme descrito acima), as posições serão encerradas. No caso quem a margem de posições abertas 
cai abaixo dos níveis mencionados acima, o encerramento discricionário e/ou forçado das posições pela FxPro será realizado automaticamente 
da seguinte maneira para cada plataforma: 
MT4- a preço de mercado, a partir da posição menos lucrativa (maior perda não realizada) 
MT5- a preço de mercado, por “fair stop-out” (a partir da posição que requer a margem mais alta); 
cTrader e FxPro Markets: em preço de mercado, por “smart stop-out” (pode encerrar parcialmente a partir da posição que requer a margem 
máxima, até que o nível de margem chegue acima do nível de “smart stop-out”). 
A Contraparte não notifica os investidores quando o nível de margem está próximo ou ultrapassa os níveis de margem acima. 
A fórmula de nível de margem é "Património líquido ÷ margem inicial" onde “património líquido” é o saldo da conta, incluindo lucros e perdas 
não realizados em posições abertas. A margem inicial é a margem necessária para abrir uma determinada posição. 
 

Exemplo: um investidor comprou 1.000 CFD em ações da empresa XYZ em EUR 50, depositando o requisito de margem inicial de 4% (2.000 
euros). No nível de margem de 20% no MetaTrader4, o que significa uma perda não realizada de EUR 1.600 se o preço da ação cair para EUR 
48.4, o investidor precisará depositar mais fundos para manter sua posição aberta. 

 
Ativos Subjacentes 
O valor de um CFD (um instrumento derivado financeiro) varia de acordo com o comportamento do preço do ativo subjacente, de modo a 
refletir as mudanças no preço do ativo subjacente, em cada momento. Mais especificamente, o subjacente de cada tipo de CFD é o seguinte: 
● “CFDs em Forex”, o ativo subjacente é a taxa à vista do par de moeda relevante.  
● “CFDs em índices”, o ativo subjacente é o respetivo índice de mercado de ações. 
● “CFDs em contratos futuros”, o ativo subjacente é o respetivo contrato de futuros.  
● “CFDs em metais”, o ativo subjacente é a taxa à vista do metal relevante.  
● “CFDs em energias”, o ativo subjacente é a taxa à vista da energia relevante.  
● “CFDs em ações”, o ativo subjacente é o valor real da ação listado na Bolsa de Valores. 
 
Os CFDs em ações e índices são afetados por eventos corporativos que causam um ajuste ao preço do ativo subjacente relevante (ações 
corporativas), tais como: (i) dividendos, (ii) desdobramento de ações, (iii) grupamento de ações e (iv) direitos de subscrição. Os dividendos 
pagos pelas empresas são tratados como se o investidor estivesse na posse da ação. Os clientes com posições longas na data do ex-dividendo 
receberão um dividendo sob a forma de um ajuste de caixa (depósito). Os clientes com posições curtas na data do ex-dividendo são cobrados o 
valor do dividendo sob a forma de ajuste de caixa (levantamento). 
  

Exemplo: no dia do ex-dividendo, o ajuste de USD 10 por ponto de índice é esperado. 
Cenário (1): o investidor A possui 10 índices longos em US30. Este investidor será creditado com 10 * 10 = 100 USD como um ajuste de 
caixa pelos dividendos declarados. 
Cenário (2): o investidor B detém 10 índices curtos em US30. Este investidor será debitado 10 * 10 = 100 USD como um ajuste de caixa 
pelos dividendos declarados. 

 
Em relação a ajustes de dividendos para CFDs sobre índices, no dia ex-dividendo, o reajuste esperado (ou seja, o dividendo calculado com base 
no peso da ação específica tem no índice) será creditado (se longo) ou debitados (se curto) para a conta de negociação. 
 

Exemplo: Desdobramento de ações e grupamento de ações 
No caso de um desdobramento de 2:1 este seria ajustado aumentando o número de CFDs conforme o desdobramento e ajustando o 
preço, dividindo o preço de encerramento com o valor do desdobramento. Por exemplo, se o investidor detém 100 CFDs na ação 
específica e o preço de encerramento foi de US $ 50, após o ajuste, o investidor deterá 200 CFDs na ação específica ao preço ajustado de 
US $ 25. 
Se o exemplo acima fosse um grupamento de ações de 1:2, o investidor, após o ajuste, teria 50 CFDs a um preço ajustado de US $ 100. 
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Preços e outras informações relacionadas 
Como os CFDs são negociados fora de bolsa de valores “OTC”, os preços são formulados após serem agregados pela Contraparte e divulgados 
na plataforma de negociação. A Contraparte atua como um criador de mercado; então, durante os dias de negociação (período aberto de 
mercado), a contraparte cota seus próprios preços de “compra” e "venda" para CFDs no instrumento financeiro através das plataformas de 
negociação disponíveis. O spread sempre corresponde à diferença entre o preço de "Compra" e "Venda" (veja a seção "Encargos" abaixo). As 
condições de negociação, incluindo os montantes mínimo e máximo da transação, spread médio e taxas de juro overnight podem ser 
encontradas em nosso site. 
 
Os CFDs não são liquidados fisicamente (não há entrega / recebimento do instrumento subjacente), pelo que o investidor recebe ou paga a 
diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do CFDs. Se a diferença estiver em uma moeda diferente da moeda da conta de 
negociação, a taxa de conversão será calculada usando a taxa à vista do par de moeda relevante. 
 

Exemplo: Um Cliente, tem uma posição longa de 100.000 EUR contra USD aberto para o fim de semana e sua conta está denominada em 
GBP numa sexta-feira. As taxas de swap são -7,86 pontos longos e 4,78 curtos. Durante o fim de semana, o swap é triplicado; portanto, o 
cálculo será o seguinte: Swap = ((0,00001 / 1,3189) * 100.000 * 4,78) * 3 = GBP 10,87. 

 
Custos de Manutenção de uma Posição 
Se um investidor mantém uma posição aberta durante a noite, um swap (ou taxa de rolagem) pode ser creditado ou debitado em sua conta, 
pelo que o valor do swap corresponde ao valor necessário para manter uma posição aberta. 

 

Principais Fatores de Risco 

Risco de mercado: o investimento em CFDs comporta o risco resultante das flutuações (valorização / depreciação) do valor de um ativo ou de 
um grupo de ativos (como taxas de câmbio, taxas de juros, preços ou preços de commodities) que afetam o valor do CFD oferecido pela FxPro. 
Risco de capital: o investimento em CFDs incorre o risco de que o valor que o investidor deveria receber se revela menor do que o capital 
investido. A FxPro oferece PBN, portanto, um investidor não perderá mais do que o valor inicial investido. 
Risco de crédito: O investimento em CFDs é uma transação OTC, de modo que os investidores estão expostos ao risco. A FxPro pode não 
conseguir cumprir suas obrigações na íntegra e / ou em tempo em caso de falência ou insolvência. Existe também o risco de que a falência ou 
insolvência de um terceiro que possa afetar a rentabilidade da FxPro. 
Risco de contraparte: o investimento em CFDs representa o risco que o FxPro, como contraparte de todas as negociações, ser incapaz de 
cumprir os compromissos resultantes da perda do valor do CFD, mesmo que os movimentos de preços subsequentes do ativo subjacente 
possam favorecer a direção da posição do investidor. 
Risco de taxa de juros: investir em CFDs traz o risco resultante de movimentos adversos nas taxas de juros, uma vez que esses movimentos 
afetam o investidor quando se consideram as taxas de swap relacionadas a posições abertas realizadas durante a noite. 
Risco cambial: o investimento em CFDs, como acontece com qualquer instrumento financeiro, envolve exposição ao risco cambial porque é 
denominado em uma determinada moeda e sua apreciação ou depreciação pode afetar o valor de CFD resultando na perda significativa ou total 
do capital investido. Além disso, o investimento em CFD em moeda estrangeira comporta o risco de um impacto negativo no CFD, decorrente 
de movimentos adversos nas taxas de câmbio relevantes.   
Risco de liquidez: o investimento em CFDs pode resultar em falta de liquidez disponível no mercado para executar um pedido, resultando em 
um atraso no investimento ou incapaz de fechar uma posição a um preço e / ou tempo desejado e potencialmente levando a uma perda 
significativa ou total do capital investido. 
Risco de Conflitos de Interesse: o investimento em CFDs pode resultar no risco de conflitos de interesses, particularmente porque a FxPro é a 
Contraparte em todas as transações e também o responsável por fornecer aos investidores o preço final em CFDs, levando em consideração os 
valores discricionários, incluindo sobretaxas, que podem influenciar as posições abertas de um investidor. Existe também o risco de que as 
consequências não sejam totalmente e completamente previstas na documentação legal da Contraparte. 
Risco legal e fiscal: o investimento em CFDs pode estar sujeito a regras legais, regulamentares e de tributação, impactando, consequentemente, 
a rentabilidade do CFD e / ou posição(ões) de um investidor em casos particulares, por exemplo, em caso de alteração da lei, incluindo impostos 
e outras regras aplicáveis, com implicações para o retorno do CFD. 
Risco Técnico: o investimento em CFDs pressupõe o risco decorrente da possível incapacidade de aceder à plataforma e / ou aceder a 
informações relativas ao preço de um CFD ou qualquer outra informação. Além disso, essas operações envolvem riscos operacionais 
decorrentes de transações processadas automaticamente, ou seja, os riscos associados ao uso de plataformas eletrónicas para negociação, 
particularmente relacionadas ao uso de software e sistemas de telecomunicações, como erros, atrasos no recebimento / envio de dados, 
interrupções do serviço, erros na divulgação de dados e violações de segurança da rede. 
Risco de Enceramento Forçado: o investimento em CFDs corre o risco de posições forçosamente encerradas pela Contraparte sem o 
consentimento do investidor, devido a movimentos abruptos no instrumento financeiro subjacente, em paralelo ao uso de alavancagem, no 
caso da margem do investidor atinge uma taxa pré-determinada (para mais informações, veja a seção "Reforço da margem"). O investidor deve 
ter em mente a possibilidade de situações que podem resultar no encerramento automático de uma posição e monitorar regularmente suas 
atividades comerciais durante esses horários. Pode haver outros fatores de risco com impacto direto significativo no capital e retorno do 
investimento em CFDs. 
Pode haver outros fatores de risco com impacto direto significativo no capital e retorno do investimento em CFDs. 
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Cenários e Possibilidades 

Pior Cenário Possível: 
No pior dos casos, um investidor pode perder todo o seu capital investido, dependendo da direção do CFD. O investimento do investidor pode 
implicar perdas que não podem ser determinadas; o investidor pode perder todo seu património. A FxPro oferece PBN, portanto, um investidor 
não será responsável por perdas além do valor disponível na conta do investidor. Por exemplo, um investidor pode estar em uma pior posição 
onde:  
uma posição longa (na compra de um CFD) está aberta e o preço no momento em que a posição se fecha é menor do que o preço no momento 
em que o cargo foi aberto; OU  
uma posição curta (na venda de um CFD) está aberta e o preço no momento do encerramento da posição é maior que o preço no qual a posição 
foi aberta. 
Melhor Cenário Possível: 
No melhor dos casos, o resultado não pode ser quantificado, pois não há limitações superiores, no entanto, um investidor pode ganhar mais do 
que seu investimento inicial, se a direção do CFD estiver a seu favor. Um investidor pode estar em uma posição melhor onde, por exemplo: 
um investidor tem uma posição longa (na compra de um CFD) e o preço no momento em que a posição encerra é maior que o preço no 
momento em que a posição foi aberta; OU 
um investidor tem uma posição curta (na venda de um CFD) e o preço no momento em que a posição encerra é menor do que o preço no 
momento em que a posição foi aberta. 

 

Encargos 

Encargos / taxas são aplicáveis quando os investidores negociam CFDs com a Contraparte: 
Spreads: para qualquer instrumento financeiro, dois preços são cotados: o preço mais alto (“Venda”), no qual o investidor pode comprar (ir 
longo) e o preço mais baixo (“Compra”), no qual o investidor pode vender (ir curto). A diferença entre a "Venda" e a "Compra" é o spread. Os 
spreads variam dependendo do instrumento e as informações podem ser encontradas em nosso site. 
Mark-Up: as margens comerciais em spreads já são aplicadas no spread exibido/negociado em CFDs em taxas de câmbio (forex), metais, 
energias, ações, índices e contratos futuros através do MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader. 
Swaps: os swaps são taxas que incidem quando uma transacção é mantida aberta durante a noite, para refletir o custo do financiamento da sua 
transacção. Tanto as posições longas ("comprar") como as posições curtas ("vender") estão sujeitas a swap diário, que pode ser a favor do 
investidor ou contra ele (para mais informações, reveja a seção "custos para manter uma posição" acima). De segunda a quinta-feira, o swap é 
cobrado uma vez e às sextas-feiras, o swap é carregado em tamanho triplo (para cobrir o fim de semana). O cálculo para swaps é o seguinte: 
Swap = (um ponto pip / taxa de câmbio) * (tamanho de comércio) * (valor de swap em pontos). 
Comissões: a contraparte cobra uma comissão em pares de divisas e metais no cTrader, USD45 por milhão de USD negociado (à parte). O 
cálculo utilizado é "Tamanho comercial na moeda base convertida em USD X USD45 / USD 1 milhão negociado (a ser convertido na moeda da 
conta). 
Outras taxas possíveis: os investidores também podem incorrer em despesas relacionadas aos métodos de depósito e retirada, que podem ser 
vistos aqui. 
Não há custos associados à abertura de uma conta de negociação, recomenda-se que um investidor se informe de todos os custos, comissões, 
impostos aplicáveis e / ou outros encargos relacionados a negociar CFDs antes de prosseguir, o que pode ser consultado no nosso site. 
Quando ocorre um evento corporativo, o investidor pode ser cobrado ou creditado o respetivo valor, veja acima. As taxas podem ser alteradas 
por iniciativa da Contraparte e qualquer implicação pode refletir no investidor. 

 

Informação Adicional 

Autoridade Reguladora: A FxPro Financial Services Ltd. é autorizada e regulada pelo CySEC (número de licença 078/07) e pelo FSB (número de 
licença 45052). A FxPro atua em Portugal sob o regime de passaporte, nos termos da Diretiva 2004/39 / CE relativa à Diretiva Mercados em 
Instrumentos Financeiros ("MiFID"). O FxPro não está sujeito à supervisão direta da CMVM; é sim supervisionado diretamente pelo CySEC. 
Principal entidade de distribuição, comercialização, custódia e cálculo: FxPro Financial Services Ltd., autorizada e regulamentada pela Cyprus 
Securities and Exchange Commission (“CySEC”) (número de licença 078/07) e o Financial Services Board of South Africa ('FSB') (número de 
licença 45052) com sede em Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Chipre ('FxPro'). 
Reclamações: as queixas podem ser submetidas à Contraparte (FxPro) por meio de comunicação eletrónica, para o endereço de e-mail 
compliance@fxpro.com. O investidor também pode enviar queixas ao CySEC (informações adicionais sobre o procedimento que você precisa 
seguir podem ser encontradas aqui). O investidor também pode apresentar queixas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários por meio do 
website www.cmvm.pt ou através da linha verde 800 205 339.  
Documentação Jurídica e Consulta Regulamentar: este documento de informação não dispensa ou substitui a consulta de outros documentos 
relevantes, disponíveis no website www.fxpro.pt, no site da CMVM em http://www.cmvm.pt e no CySEC website em www.cysec.gov.cy, 
incluindo, mas não limitado a condições gerais, regulamentos e políticas de execução de pedidos. 
As informações contidas neste documento devem ser lidas em conjunto com a outra documentação fornecida pela Contraparte, em particular a 
documentação legal e as informações disponíveis aqui. 
Direito de rescindir o acordo com a Contraparte: O contrato com a Contraparte é por tempo indeterminado. No entanto, o investidor pode 
rescindir o contrato a qualquer momento e, por qualquer motivo, contatando diretamente o FxPro. Mais informações podem ser encontradas 
na seção "término" do contrato. Qualquer posição pode ser encerrada a qualquer momento através das plataformas de negociação. 
Dias de negociação: os dias e horários de negociação de CFDs para cada ativo subjacente, que podem ser consultados através das plataformas 
de negociação disponíveis para os investidores através do nosso site. 

https://www.fxpro.pt/trading/info/deposit
mailto:compliance@fxpro.com
http://www.fxpro.co.uk/documents/complaints-handling-procedure
http://www.cmvm.pt/
http://www.fxpro.pt/
http://www.cmvm.pt/
http://www.cysec.gov.cy/
https://www.fxpro.pt/documents/legal-information
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Plataformas de negociação: a FxPro oferece aos seus clientes a escolha das plataformas MetaTrader4 e 5, cTrader e FxPro Markets. Essas 
plataformas de negociação podem ser acedidas através de diferentes dispositivos para que os investidores possam inserir, modificar ou 
monitorar pedidos e exibir preços, bem como monitorar os níveis de margem. 
Regime tributário aplicável aos produtos "ajustáveis financeiramente": esta informação é um resumo do regime fiscal aplicável na data desta 
informação, não é uma consulta sobre a legislação aplicável e está sujeita a alterações de acordo com as alterações legislativas ou sujeitas a 
interpretação pela informação vinculativa da autoridade fiscal. 
Residentes - IRS - Ganhos e perdas de capital - Particulares residentes em Portugal: os ganhos e perdas calculados em uma operação CFD 
contribuem para a afirmação do saldo anual de ganhos e perdas de capital resultantes da transação de títulos e outros títulos de dívida (exceto 
swaps de taxa de juro, swaps cambiais taxa de juros, swaps de moeda e transações cambiais a prazo), garantias e certificados. Esse saldo anual, 
quando positivo, está sujeito ao imposto IRS a uma taxa especial de 28%. 
Residentes - Residentes de IRC - IRC: ganhos de capital não estão sujeitos à retenção na fonte. Sujeito a uma taxa corporativa de 23% que pode 
adicionar um imposto municipal até um máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento do IRC. Um imposto adicional (imposto 
estadual) também será cobrado por parte do lucro tributável de mais de 1,5 milhões de euros até 7,5 milhões de euros a uma taxa de 3%. Para 
lucros tributáveis superiores a 7,5 milhões de euros, a taxa é de 5%. O montante do lucro tributável superior a 1.500.000 euros, superior a 7,5 
milhões de euros, é dividido em duas partes: uma, o equivalente a 6 milhões de euros, a que é aplicável a taxa de 3%; Lucro tributável superior a 
7,5 milhões de euros, que se aplica a uma taxa de 5%. 
Não residentes - IRS / IRC: isenção de ganhos de capital.  
Aviso: não libera a consulta da legislação aplicável em vigor. A declaração de imposto pode ser sujeita a diferentes interpretações pelas 
autoridades fiscais, já que pode ser alterada durante o ano fiscal com o risco de efeito retroativo. 

 

Caso concorde, por favor manuscreva a seguinte frase: "Recebi uma cópia deste documento antes da transação inicial". 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Hora: _ _ : _ _  
 
Assinatura: ______________________ 

 


