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Utilização da plataforma GoBulling Pro – 
Condições Particulares 

 

 Plataforma GoBulling Pro 

 

O Banco Carregosa disponibiliza aos seus clientes a plataforma GoBulling Pro, acessível através de instalação da 

aplicação GoBulling Pro no computador ou através da internet (GoBulling Pro Web), incluindo a internet no 

telemóvel ou no tablet (GoBulling Pro Mobile). 

 

As presentes condições destinam-se a regular os termos e as condições de acesso à plataforma GoBulling Pro por 

qualquer Cliente que o solicite e tenha contratado com o Banco a abertura de conta, sem prejuízo da aplicação das 

regras das Condições Gerais e das Condições Particulares de Abertura de Conta que o Cliente tenha acordado, em 

especial as relativas à utilização de meios eletrónicos, incluindo as referentes à alteração, suspensão e cessação do 

acesso. 

 

 A Execução de Ordens na Plataforma GoBulling Pro 

As ordens introduzidas pelos clientes diretamente na plataforma GoBulling Pro são automaticamente transmitidas 

ao Saxo Bank, que assegura a execução nas melhores condições de acordo com a sua política de execução que 

pode ser consultada no seu sítio em http://www.saxobank.com, e da qual o Banco poderá disponibilizar cópia a 

pedido do cliente. 

 

Todas as ordens de compra e de venda destinadas aos mercados de ações colocadas através da plataforma 

GoBulling Pro são reencaminhadas pelo Saxo Bank para outros intermediários financeiros internacionais que a 

plataforma GoBulling Pro utiliza. As ordens rececionadas, independentemente do seu prazo de validade, são 

colocadas nos respetivos mercados apenas por um dia, sendo quotidiana e automaticamente renovadas até se 

esgotar o seu prazo de validade ou se verificar a sua execução ou anulação. 

Assim, utilizando a plataforma de negociação GoBulling Pro: 

 

i. O princípio da “prioridade preço-tempo” para as ordens que transitam para as sessões seguintes não 

é aplicável, independentemente do prazo de validade da ordem. 

ii. Na difusão de cotações em tempo real não se verifica a difusão do preço teórico de abertura, de 

fecho e de leilão, apesar de existir execução das ordens introduzidas, se compatíveis com os preços 

efetuados. 

 

 Riscos Específicos Inerentes à Negociação na Plataforma GoBulling Pro 

 

A plataforma GoBulling Pro permite a negociação em margem e a transação de instrumentos financeiros 

complexos. 

 

1. Negociação em margem 

Na negociação em margem, apenas é exigida ao cliente uma percentagem do valor do contrato (margem), pelo que 

há a considerar o efeito da alavancagem, isto é, a relação mais que proporcional entre as perdas ou ganhos 

resultantes do investimento e a variação do preço do ativo subjacente. Assim, o investidor amplia os ganhos e as 

perdas potenciais, aumentando, consequentemente o risco. 

As margens não são iguais para todos os subjacentes estando estas publicitadas por cada ativo. 

http://www.bancocarregosa.com/
http://www.saxobank.com/
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Ao atingir-se uma percentagem de utilização de margem de 50%, não é permitida a abertura de novas posições e o 

Cliente recebe um aviso de risco. Quando a percentagem de utilização de margem seja de 75% e 90%, são enviados 

avisos de risco. Ao atingir os 100%, todas as posições serão encerradas. 

 

Em momentos de volatilidade, a sequência de avisos pode ser rápida, não havendo tempo para que o cliente reforce 

a sua conta ou encerre posições, ocorrendo o encerramento compulsivo e automático das posições. 

 

A percentagem de utilização de margem é calculada, em cada momento, como o quociente entre a margem exigida 

e o valor da conta para efeito de cálculo de utilização de margens. 

 

As margens exigidas em cada momento são calculadas como o produto de uma percentagem atribuída (taxa de 

margem mínima) a cada instrumento financeiro pelo valor da exposição. 

 

Para efeito de cálculo de margens o valor da conta resulta da soma do saldo financeiro da subconta GoBulling Pro 

com a percentagem de cada instrumento financeiro detido nessa subconta que seja considerado para colateral, 

conforme informação disponibilizada em cada momento na plataforma. 

 

2. Produtos Financeiros Complexos 

Os Produtos Financeiros Complexos são instrumentos financeiros que, embora assumindo a forma jurídica de um 

instrumento financeiro já existente, têm características que não são diretamente identificáveis com as desse 

instrumento, em virtude de terem associados outros instrumentos de cuja evolução depende, total ou parcialmente, 

a sua rendibilidade, nos termos e para os efeitos regulamentados pela CMVM no Regulamento 2/2012. 

 

São exemplos de produtos financeiros complexos os CFD (Contrats for Difference ou contratos diferenciais), as 

Opções, os Contratos de derivados sobre divisas (Forex Foward), Futuros, Warrants autónomos e alguns Exchange 

Traded Funds (ETF). 

 

Adverte-se que a negociação na plataforma GoBulling Pro de produtos financeiros complexos: 

 

⎯ Pode implicar a perda súbita da totalidade ou de mais do que o capital investido; 

⎯ Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo; 

⎯ Está sujeito ao risco de crédito do Saxo Bank; 

⎯ Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos; 

⎯ Está sujeito a potenciais conflitos de interesse na atuação do agente de cálculo (Saxo Bank) e Contraparte 

(Saxo Bank); 

⎯ Não é equivalente à aquisição ou transação inicial dos ativos subjacentes; 

⎯ A posição do investidor pode ser fechada em qualquer momento pela Contraparte em determinadas 

situações. 

A informação contida neste documento relativamente aos produtos financeiros complexos deve ser lida em 

conjunto com as informações contratuais e as disponibilizadas no sítio do Banco Carregosa, em especial as “IFI” - 

Informações Fundamentais ao Investidor - relativas a cada produto financeiro complexo transacionado nesta 

plataforma, bem como com as informações disponíveis em www.cmvm.pt. 

 

O Cliente apenas deve atuar nesta plataforma depois de ter entendido todas as regras e implicações acima resumidas, em 

particular quanto aos riscos de realização perdas, devendo solicitar ao Banco ou a terceiros todos os esclarecimentos 

necessários. 

 

 

http://www.bancocarregosa.com/
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Data: _______________________________, _____ de ___________________________ de _________ 

 

O Cliente, 

 

Assinatura: 
 

______________________________________________________________ 
(Conforme documento de identificação) 

 

 

 

(A preencher pelo Banco) 

 

Data: [aaaa/mm/dd] _______/______/______ Rececionado por: ____________________________________________________________ 

Data: [aaaa/mm/dd] _______/______/______ Pelo Banco: _______________________________________________________ 

 

 

 

http://www.bancocarregosa.com/

