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CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SITE BiG.PT
AVISO LEGAL
AO ACEDER, NAVEGAR E/OU UTILIZAR O SÍTIO INTERNET
WWW.BIG.PT BEM COMO OS SEUS SUBDOMÍNIOS ESTÁ A
ACEITAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E OS AVISOS LEGAIS QUE SE SEGUEM (AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO),
PELO QUE CASO PRETENDA ACEDER, CONSULTAR E/OU UTILIZAR A INFORMAÇÃO E OS SERVIÇOS AQUI DISPONIBILIZADOS SOLICITAMOS QUE LEIA COM ATENÇÃO E NA ÍNTEGRA
AS REFERIDAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. CASO NÃO CON-

Sítio: O sítio internet www.big.pt bem como todos os seus subdomínios (quando não referidos em separado), que não pertençam
a entidades terceiras.
Sítio Mobile: O subdomínio internet www.big.pt/mobile.
Utilizador(es): Toda e qualquer pessoa que navegue, visite ou
utilize o Sítio ou qualquer um dos seus conteúdos independe temente de se tratar (ou não) de um Cliente do BiG.
CMVM: A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

CORDE COM AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, NÃO DEVERÁ
ACEDER OU UTILIZAR O SÍTIO OU QUALQUER UM DOS SEUS
CONTEÚDOS.
O Banco de Investimento Global, S.A., com sede no Edifício BiG,
na Avenida 24 de Julho, 74 – 76, em Lisboa, capital social de
€156.000.000,00 (cento e quatro milhões de euros), registado
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número
de pessoa colectiva 504 655 256, está autorizado a exercer a
actividade bancária e de intermediação financeira, estando registado no Banco de Portugal (Cod. 61) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com o número 263.
A actividade do Banco de Investimento Global, S.A. está sujeita à supervisão do Banco de Portugal - Posto de Atendimento,
Sede – Edifício Portugal, Rua Francisco Ribeiro, n.º 2, 1150-165
Lisboa, www.bportugal.pt e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Sede - Avenida da Liberdade, n.º 252. 1056801 LISBOA, www.cmvm.pt - no âmbito das respectivas competências.
Caso necessite de contactar o Banco de Investimento Global,
S.A. poderá fazê-lo por telefone pelo nº 21 330 53 00, por correio electrónico através do endereço apoio@big.pt ou por fax
pelo nº 21 315 26 08.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SÍTIO WWW.BIG.PT
1.ª - Definições
Nestas Condições de Utilização e para os efeitos aqui previstos
os termos e abreviaturas a seguir indicadas terão o seguinte significado:
BiG: O Banco de Investimento Global, S.A., pessoa colectiva n.º
504 655 256, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Informação Financeira: Informação relativa aos mercados de
instrumentos financeiros, incluindo cotações de instrumentos financeiros, recolhida, organizada e disponibilizada pelas próprias
bolsas, por entidades especializadas, ou pelo próprio BiG e por
este divulgada.
Instrumentos Financeiros: os instrumentos identificados nas alíneas a) a f), do n.º 1, do artigo 2.º do Código dos Valores Mobiliários, na sua redacção actual, nomeadamente valores mobiliários
transmissíveis, instrumentos do mercado monetário, contratos
diferenciais, contratos de derivados (opções, futuros, swaps,
warrants, etc.).

2.ª - Objecto e âmbito da aplicação
1. As disposições constantes no presente clausulado constituem
as Condições de Utilização do sítio internet do BiG www.big.pt
e dos seus subdomínios e consistem no conjunto de regras que
regem a navegação, utilização, visualização ou acesso ao me cionado sítio internet por qualquer Utilizador.
2. O Sítio internet www.big.pt é propriedade do BiG e é gerido
por este com o propósito de divulgar, voluntariamente e não no
cumprimento de qualquer obrigação legal ou contratual, informação genérica e meramente indicativa relativamente à sua actividade, aos seus produtos e aos seus serviços, não podendo a informação ser considerada como uma proposta contratual dirigida
ao Utilizador ou ao público em geral, excepto nos casos em que
seja expressamente identificada como tendo essa qualidade de
proposta contratual.
3. O Sítio integra um subdomínio optimizado para visualização
e navegação através de software de navegação instalado em di
positivos electrónicos móveis - Sítio Mobile -, ao qual as Condições de Utilização são integralmente aplicáveis com as adaptações que se revelem necessárias.
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4. Ao consultar e utilizar o Sítio Mobile os Utilizadores devem
ter presente que o conteúdo deste e, bem assim, a sua forma
de apresentação podem não corresponder, parcialmente ou integralmente, ao disponível no Sítio. Em caso de dúvida sobre um
determinado conteúdo os Utilizadores devem confirmar o respectivo teor no Sítio principal ou seja em www.big.pt.
5. A utilização do Sítio como meio de prestação de serviços depende da celebração entre o BiG e os seus Clientes de instrumentos contratuais para esse efeito, nos termos previstos nesses
mesmos instrumentos e da legislação aplicável.
6. O disposto nas presentes Condições de Utilização não prejudica a aplicabilidade das disposições contratuais que regulam as
relações estabelecidas entre o BiG e os seus Clientes, e aplicar
-se-á em complemento às referidas disposições contratuais. Em
caso de conflito entre as Condições de Utilização e o disposto
nas estipulações contratuais específicas de um determinado serviço ou produto, estas última prevalecem.

3.ª - Sujeição às condições de utilização
1. Ao aceder, visitar ou ao utilizar o Sítio o Utilizador fica integralmente sujeito às presentes Condições de Utilização, declara que
tomou conhecimento, de forma integral e esclarecida, das regras
e dos avisos aqui contidos, e aceita reger-se pelas mesmas.
2. O BiG rejeita expressamente qualquer responsabilidade por
todos os prejuízos, seja qual for a sua natureza, que possam resultar directa ou indirectamente da utilização não autorizada e ou
não esclarecida do Sítio assumindo o Utilizador, por sua conta e
risco, a responsabilidade por essa utilização.
3. O BiG reserva-se o direito de decidir livremente, limitar, inte
romper ou vedar o acesso ou utilização de qualquer Utilizador ao
Sítio, nomeadamente em caso de infracção ao disposto nestas
Condições de Utilização.

4.ª - Exoneração e limitação de responsabilidades - condições em que a informação é disponibilizada
1. O Utilizador fica expressamente advertido de que a informação
disponibilizada no Sítio, nomeadamente sobre a actividade do
BiG e, genericamente, sobre os produtos e serviços do BiG não
configuram propostas contratuais vinculativas e de que tais informações não devem ser utilizadas como informação contratual ou

pré-contratual para basear uma decisão de contratação ou uma
decisão de investimento, não substituindo, em caso algum, o ju
zo valorativo do próprio Utilizador.
2. Não obstante o disposto no número anterior os conteúdos
expressamente identificados como propostas contratuais vincul
tivas ou como informação pré-contratual específica disponibil
zada a propósito de cada serviço ou produto, nos termos dos respectivos documentos próprios, poderão, nos termos neles previstos, ser utilizados como auxiliares das decisões do Utilizador.
3. As informações contidas no Sítio têm como fonte informação
pública disponível, contudo o BiG não garante ao Utilizador a
exactidão, completude e actualidade dessa informação nem a
sume qualquer compromisso de a verificar na sua totalidade,
não devendo, por isso, confiar-se na informação disponibilizada
como sendo exacta, completa e actual, circunstância para a qual
expressamente se adverte.
4. O Sítio não presta, nem visa prestar, qualquer tipo de recomendação de investimento ou aconselhamento jurídico, fiscal ou de
qualquer outra natureza e nenhum dos seus conteúdos deve ser
utilizado como fundamento de decisões de investimento.
5. O Sítio pode conter links para outros sítios internet, produzidos
e geridos por entidades terceiras e independentes, relativamente aos quais, com excepção do sítio www.big.pt, o BiG não tem
responsabilidade editorial nem meios de controlar a informação
ali disponibilizada. Assim, o BiG rejeita qualquer responsabilidade pela informação que possa estar contida nos sítios de entidades terceiras ou por serviços prestados por entidades externas,
bem como por quaisquer consequências que possam advir para
o Utilizador da navegação ou utilização de tais sítios internet.
6. A eventual indicação ou transcrição de preceitos e diplomas
legais no Sítio não dispensa a consulta da legislação aplicável
que em cada momento estiver em vigor, nos termos das respectivas publicações oficiais, nem o recurso ao aconselhamento profissionalizado, quando adequado.

5.ª - Exoneração e limitação de responsabilidade - Condições
de divulgação de informações relativas aos mercados financeiros e riscos associados
1. Sem prejuízo da plena aplicabilidade do disposto na Cláusula
Quarta, o BiG adverte o Utilizador de que a Informação Financeira constante do Sítio é divulgada a título meramente indicativo e
sem que tal divulgação constitua um compromisso do BiG para
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com o Utilizador ou para com os seus Clientes, e está condicionada ao disposto nos números seguintes.
2. A informação disponível no Sítio é divulgada de forma genérica sem considerar as características particulares do Utilizador,
nomeadamente o seu perfil de investidor, objectivos de investimento e situação financeira e não constitui, nem deve ser entendida, seja qual for a sua forma, como um conselho ou recomendação de investimento ou de desinvestimento.
3. O Sítio pode conter análises, estimativas, projecções, instrumentos de planeamento e outras informações e análises de índole financeira, disponibilizadas por entidades terceiras. O facto de
tais informações constarem do Sítio ou de poderem ser acedidas
através deste não configura qualquer tipo de promoção, aprovação, verificação, ou recomendação por parte do BiG relativamente às mesmas, ao seu teor, ou às entidades que as produziram.
O BiG não controla, não pode garantir e não é responsável, pelo
rigor, actualidade e eventual indisponibilidade de consulta, temporária ou definitiva, de tais informações.
4. Todas as opiniões, projecções, análises e estimativas incluídas
no Sítio, cuja responsabilidade caiba ao BiG, seus representantes ou aos seus trabalhadores, correspondem à sua apreciação
meramente opinativa na data em que foram emitidas e estão sujeitas às evoluções que se vierem a verificar nos mercados financeiros, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Os pressupostos
em que as opiniões se baseiam podem ou não vir a revelar-se
correctos e não existe garantia de que os resultados projectados
sejam atingíveis ou venham a ser realizados, pelo que o BiG rejeita expressamente quaisquer responsabilidades por eventuais
erros das conclusões resultantes das previsões e análises apresentadas e não assume qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos que possam resultar directa ou indirectamente da
utilização da informação disponibilizada, cabendo ao Utilizador,
em exclusivo, a responsabilidade por eventuais decisões que escolha tomar com base em tal informação.
5. Antes de tomarem qualquer decisão de investimento os Utilizadores e Clientes devem consultar e confirmar junto de diversas fontes públicas toda a informação relevante para essa mesma decisão e, em especial, a documentação legal e obrigatória,
quando aplicável, nomeadamente mediante consulta da informação disponível junto da CMVM, em www.cmvm.pt e recorrendo,
sempre que necessário, a aconselhamento especializado, não
devendo a Informação Financeira divulgada pelo BiG, ser utilizada como meio exclusivo, principal ou decisivo, para basear tais
decisões de investimento.

6. O BiG informa os Utilizadores e os seus Clientes de que o
investimento em instrumentos financeiros é uma actividade que
implica a assunção de diversos tipos de risco, consoante o instrumento financeiro em causa, nomeadamente de risco de mercado, uma vez que o investimento é susceptível de valorizar ou
desvalorizar diariamente, existindo o risco de perca do capital
investido e, em certos tipos de instrumentos derivados, inclusive das perdas serem superiores ao capital investido, consoante
a flutuação dos mercados financeiros, circunstâncias que estão
fora do controlo do BiG, podendo ainda existir risco de crédito, de liquidez e operacional. Os Utilizadores devem também ter
presente que qualquer indicação de rendibilidades registadas no
passado relativamente a um instrumento financeiro não constitui
um indicador fiável dos resultados futuros, ou uma promessa ou
garantia de rendibilidades futuras relativamente a esse mesmo
instrumento.
7. O BiG esforça-se no sentido de assegurar a qualidade e actualização da Informação Financeira divulgada no Sítio tal como for
recebida, mas não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou incorrecções que a mesma contenha, nem garante
que os não tenha, não podendo em caso algum a Informação
Financeira, a análise da mesma, ou a sua organização selectiva,
serem interpretadas como um conselho ou recomendação relativos a quaisquer compras, vendas ou decisões de investimento.
8. Sem prejuízo do disposto no número anterior, serão corrigidos
ou rectificados, pelo BiG, com a maior brevidade possível, os erros ou inexactidões detectados.
9. As informações referidas nos números anteriores podem ser
alteradas, a qualquer momento e sem aviso prévio, por vontade
do BiG ou por imposição contratual, nomeadamente quanto ao
seu conteúdo, respectiva configuração, podendo ainda ser impedido, total ou parcialmente, o acesso à mesma.
10. Os Utilizadores utilizam a Informação Financeira por sua conta e risco e para fins estritamente pessoais, sendo inteira e exclusivamente responsáveis pelas decisões de investimento adoptadas após ponderação da mesma.
11. O BiG não assume qualquer responsabilidade perante o Utilizador por prejuízos, qualquer que seja a sua natureza, que o
mesmo venha a sofrer em resultado de qualquer decisão
ou ac1/5
ção tomada e/ou executada com base na Informação Financeira,
ainda que a mesma seja omissa, deficiente ou incorrecta, viciada
por um atraso ou interrupção temporária na transmissão, ou por
qualquer erro ou omissão ocorrido na respectiva recolha, registo,
processamento, armazenamento e difusão.
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6.ª -Exoneração e limitação de responsabilidade - riscos de
utilização do sítio e da internet em geral
1. O BiG, os seus administradores, trabalhadores e bem assim
os seus representantes autorizados, não prometem, declaram
ou por qualquer modo garantem aos Utilizadores que o Sítio e
os seus conteúdos serão disponibilizados de forma contínua ou
que estes estejam isentos de erros, nem que a utilização do Sítio ou da internet, em geral, esteja isenta de riscos designadamente dos riscos próprios da utilização de meios electrónicos
e da internet, tais como a verificação de atrasos, falhas, erros,
omissões ou mesmo perda de informação transmitida, e danos
nos equipamentos electrónicos utilizados para aceder ao Sítio,
derivados, entre outras causas, por vírus, conteúdos com efeitos
equivalentes a estes, falhas operativas ou de falhas técnicas de
sistemas ou por outros motivos, e rejeitam, na máxima extensão
legalmente permitida, qualquer responsabilidade por eventuais
prejuízos decorrentes das situações acima mencionadas, excepto se os mesmos tiverem resultado directamente de uma actuação dolosa ou com culpa grave por parte do BiG.
2. A menção constante no número anterior constitui advertência
ao Utilizador de que os efeitos ali mencionados podem ocorrer.
3. Compete ao Utilizador, em exclusivo, a responsabilidade pela
adopção das medidas que se revelem necessárias a garantir a
conservação, protecção e salvaguarda da informação armazenada nos equipamentos electrónicos que utilize, nomeadamente
mediante a realização de cópias de segurança e da utilização
eficiente de softwares antivírus apropriados.
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior o BiG divulga no
Sítio um conjunto de informações sobre prevenção e segurança
que o Utilizador deverá consultar, conhecer, e na medida em que
as considere adequadas ao seu caso concreto e sem prejuízo do
recurso a aconselhamento especializado, implementar.
5. O Sítio principal está optimizado para uma utilização com o
sof- tware de navegação/browser Internet Explorer 8 e o Sítio
Mobile está optimizado para uma utilização no software de navegação/browser disponível no iPhone (dispositivo móvel digital).
O BiG não garante ao Utilizador que o Sítio ou o Sítio Mobile
sejam compatíveis com todos os equipamentos electrónicos que
permitem o acesso à internet, designadamente móveis, nem com
todos os softwares de navegação internet, nem se compromete
a assegurar a compatibilidade do Sítio com todos os dispositivos
e softwares disponíveis no mercado.

6. Recai sobre o Utilizador a responsabilidade pela utilização que
decida fazer do Sítio, utilizando software e/ou equipamentos total ou parcialmente incompatíveis com o mesmo.

7.ª –Direitos de propriedade intelectual
1. Os direitos de propriedade intelectual de todos os elementos e
componentes que constituem o Sítio incluindo, nomeadamente,
o desenho gráfico da página na Internet, os seus menus, botões
de navegação, código HTML, applets de Java ou Javascript, textos, imagens, desenhos, texturas, gráficos, bem como o manual
de utilizador, logotipos, domínios e marcas, são, salvo menção
expressa neles apostas, propriedade do BiG ou estão licenciados para uso deste, não podendo o utilizador reproduzir, alterar,
divulgar publicamente, proceder à manutenção, corrigir erros,
ceder a terceiros, vender, alugar, emprestar ou, em geral, praticar
qualquer acto que não esteja incluído no âmbito das funções a
que se destina o Sítio sem o consentimento prévio e escrito do
BiG.
2. Fica vedada ao Utilizador qualquer utilização não exclusivamente privada de todo e qualquer conteúdo do Sítio, seja em
que circunstância for, e seja por que meio ou suporte for, sendo
ainda proibido copiar, reproduzir, alterar, distribuir, divulgar publicamente, vender, ceder, retransmitir ou tornar a Informação
Financeira acessível a terceiros, com ou sem fins comerciais. O
Utilizador é responsável pelos danos que resultem de qualquer
forma de utilização ou difusão indevida ou não autorizada da Informação Financeira.

8.ª - Limitação de uso - utilizadores não residentes em portugal
1. O BiG reserva-se o direito de sujeitar a prestação de qualquerserviço ou oferta de qualquer produto à verificação da elegibilidade do Utilizador para ser seu Cliente, nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
2. Os Utilizadores não residentes em Portugal ficam expressamente advertidos de que a visualização ou utilização deste Sítio
pelos mesmos pode representar uma infracção à legislação da
jurisdição que lhes seja aplicável.
3. Os Utilizadores não residentes em Portugal que pretendam
subs- crever fundos de entidades gestoras não nacionais, ficam
ainda advertidos de que devem consultar o respectivo Prospecto
4/5

Av. 24 de Julho N.74-76
1200-869 Lisboa - Portugal
T +351 213 305 300
NIPC 504 655 256 CAPITAL SOCIAL €183.947.388

Avenida dos Aliados, 42-50
4000-064 Porto - Portugal
T +351 220 987 500

apoio@big.pt
T +351 213 305 377
WWW.BiG.PT

BIG002FORM/SET2015

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SITE BIG.PT

e informar-se sobre as restrições que eventualmente lhes sejam
aplicáveis.

9.ª – Tratamento de dados e armazenamento e acesso a informações
1. O Utilizador sabe e expressamente aceita e autoriza a utilização de cookies no Sítio e no Sítio Mobile, os quais permitem não
só melhorar o desempenho e a experiência do Utilizador, mas
também a recolha de informações pelo BiG para fins de marketing e campanhas promocionais.
2. Nestes termos, o Utilizador expressamente aceita e autoriza
o armazenamento de informações e a possibilidade de acesso
à informação armazenada no equipamento terminal a partir do
qual aceda ao Sítio ou ao Sítio Mobile, bem como aceita, ainda, e
autoriza a recolha e tratamento de dados do Utilizador que sejam
transmitidos por este ao BiG através do Sítio ou do Sítio Mobile.
3. Os dados recolhidos no Sítio ou no Sítio Mobile são processados automaticamente e destinam-se ao uso exclusivo do BiG no
exercício das suas relações comerciais. Os interessados podem
aceder à informação que lhes diga respeito e solicitar a sua correção aditamento ou eliminação mediante contacto pessoal ou
escrito, junto do BIG.

O Utilizador aceita que quaisquer questões relativas ao acesso
e à utilização do Sítio pelo Utilizador, incluindo eventuais litígios
daí decorrentes, ficarão submetidos à competência exclusiva
dos Tribunais Portugueses e especificamente à competência dos
Tribunais da Comarca de Lisboa, excepto se o contrário resultar
de disposição legal imperativa aplicável ao caso.

12.ª - Alterações
1. As presentes Condições de Utilização podem ser alteradas
pelo BiG a qualquer momento, sem aviso prévio, e com efeitos
imediatos. A continuação de acesso ou utilização do Sítio pelo
Utilizador corresponderá à aceitação por este dessas alterações.
2. O BiG reserva-se o direito de, a qualquer momento, e sem necessidade de aviso prévio aos Utilizadores, alterar parcialmente
ou totalmente o seu Sítio e qualquer um dos seus subdomínios
ou conteúdos e de modificar a sua estrutura.
Em vigor a partir de 07 de Setembro de 2015, última actualização
em 07 de Setembro de 2015.

4. Para os efeitos da presente cláusula o Utilizador autoriza o BiG
a proceder à recolha, registo, conservação, utilização, comunicação e demais operações de tratamento, informático e por meios
automatizados e ou não automatizados, bem como o tipo de informações armazenadas pelo BiG ou a que este tem acesso no
equipamento terminal do Utilizador.
5. O Utilizador aceita ainda e reconhece que o BiG poderá fazer
depender o acesso à área reservada do Sítio ou do Sítio Mobile da prévia inscrição junto do BiG, designadamente através de
cookies ou outro meio, do terminal de acesso a partir do qual o
Utilizador pretenda aceder ao Sítio ou Sítio Mobile.

10.ª - Lei aplicável
As presentes Condições de Utilização estão sujeitas ao direito
material português e à legislação vigente em Portugal.

11.ª - Pacto de jurisdição e convenção de competência
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