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Política de Tratamento de Reclamações de Investidores e de Beneficiários 

A Raizecrowd – Serviços de Informação e Tecnologia, Sociedade Unipessoal, Lda (de ora em diante Raize) desenvolve a 

atividade de Financiamento Colaborativo oferecendo diversos serviços aos seus Clientes. As entidades que exercem a 

atividade de Financiamento Colaborativo devem assegurar o direito à Reclamação por parte dos seus Clientes. 

Princípios gerais 

 A Raize mantém um procedimento eficaz e transparente para o tratamento adequado e rápido de reclamações recebidas 

de investidores não profissionais, cumprindo os requisitos previstos em regulamentação e atos delegados da Diretiva 

2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, prevendo: 

a) A receção, encaminhamento e tratamento da reclamação por colaborador diferente do que praticou o ato de que 

se reclama; 

b) Procedimentos concretos a adotar para a apreciação das reclamações; 

c) Prazo máximo de resposta. 

A Raize mantém, por um prazo de cinco anos, registos de todas as reclamações que incluam: 

a) A reclamação, a identificação do reclamante e a data de entrada daquela; 

b) A identificação da atividade de intermediação financeira em causa e a data da ocorrência dos factos; 

c) A identificação do colaborador que praticou o ato reclamado; 

d) A apreciação efetuada pelo intermediário financeiro, as medidas tomadas para resolver a questão e a data da sua 

comunicação ao reclamante. 

Os Investidores podem apresentar reclamações de forma gratuita, sendo igualmente gratuito o acesso à resposta a 

reclamações apresentadas. 

Procedimentos de tratamento de reclamações 

A Raize garante que as Reclamações são tratadas de forma transparente e eficaz e assegurando uma resposta rápida ao 

Cliente. As Reclamações podem ser apresentadas oralmente ou por escrito. As Reclamações podem ser apresentadas pelos 

seguintes meios:  

a) Carta, dirigida a Raizecrowd – Serviços de Informação e Tecnologia, Sociedade Unipessoal, Lda., Rua Tierno Galvan 

– Amoreiras, Torre 3, 17º, 1070-274 Lisboa;  

b) E-mail, através do endereço reclamacoes@raize.pt. 

Na Reclamação o Cliente deve indicar: (i) o seu nome completo e domicílio; (ii) o motivo da Reclamação; (iii) o Colaborador 

a quem são imputados os factos objeto de Reclamação. As Reclamações devem ser acompanhadas de todos os documentos 

ou outros elementos que o Reclamante tenha em seu poder e que demonstrem os factos objeto da Reclamação ou que 

sejam convenientes para a análise da Reclamação.  

Todas as Reclamações devem ser devidamente analisadas pelo Compliance Officer, sendo apenas permitida a rejeição liminar 

da Reclamação em caso de: 

a) Ininteligibilidade da Reclamação; 

b) Existência de situação de litispendência ou de caso julgado com objeto coincidente;  

c) Omissão de dados essenciais para a tramitação da Reclamação;  

d) Nas situações previstas em a) e c), se decorrido o prazo estipulado pelo Compliance Officer, o Cliente não tenha 

aperfeiçoado a Reclamação; 

e) Identidade do objeto da Reclamação com o de outra Reclamação, pendente ou já apreciada, apresentada pelo 

mesmo Cliente. 

Nos casos previstos no ponto anterior, a rejeição da Reclamação deve ser comunicada de forma fundamentada ao 

Reclamante. Todas as respostas às reclamações são efetuadas no prazo de vinte dias úteis. 

Os Clientes podem desistir das suas Reclamações a todo o tempo. A decisão sobre as Reclamações apresentadas pelos 

Clientes cabe à Gerência da Raize. 
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A Raize e os seus parceiros diretos aderiram às seguintes entidades de resolução alternativa de litígios (RAL): 

a) CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo; 

b) CICAP – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa. 
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