
DECLARAÇÃO SOBRE ADVERTÊNCIA DE RISCO 
 

 

Página 1 de 9 

 

Relativamente à AVA Trade Markets LTD, uma empresa de serviços financeiros com sede nas Ilhas 

Virgens Britânicas e legalmente licenciada e regulamentada pela Comissão dos Serviços Financeiros 

das Ilhas Virgens Britânicas, doravante designada por ("nós", "AvaTrade") que acorda em celebrar 

contratos de mercado de balcão (“Negociações de derivativos de mercado de balcão (OTC)”) para 

derivativos (“CFDs”), e Contratos de Opções (“Opções”) com o abaixo assinado (doravante designado 

como “Cliente”), o Cliente toma conhecimento, compreende e acorda no seguinte: 

1. ESTA DECLARAÇÃO SOBRE ADVERTÊNCIA DE RISCO 

CONSTITUI PARTE INTEGRAL DO ACORDO DO CLIENTE TAL 

COMO DEFINIDO NO ACORDO DO UTILIZADOR 

 

1.1. A presente informação disponibiliza uma descrição geral da natureza e dos riscos associados 

à negociação OTC, mas não explica todos os riscos ou como esses riscos se relacionam com as 

suas circunstâncias pessoais. Não deve realizar uma negociação OTC a não ser que 

compreenda a natureza e a extensão da sua exposição ao risco. A negociação OTC não é 

adequada para muitos investidores. Em caso de dúvida, consulte um profissional.  

 

1.2. É importante que compreenda totalmente os riscos envolvidos antes de decidir entrar numa 

relação comercial com a nossa organização. Caso decida celebrar numa relação comercial com 

a nossa organização, é importante que tenha consciência dos riscos envolvidos, que tenha os 

recursos financeiros adequados para suportar esses riscos e que acompanhe cuidadosamente 

as suas posições. 

 

1.3. Os resultados passados não constituem um indicador de resultados futuros. O valor dos 

instrumentos financeiros tanto pode descer como subir. Ao investir em instrumentos 

financeiros, existe o risco de perder uma parte ou a totalidade do seu investimento financeiro. 

Deve considerar se investir em instrumentos financeiros é adequado para si à luz das suas 

circunstâncias individuais e tendo em consideração os seus objetivos de investimento, a sua 

experiência e posição financeira.  

2. INVISTA APENAS OS VALORES QUE POSSA PERDER 

2.1. Não invista valores que não possa perder. As negociações OTC acarretam um alto grau de risco 

e, devido às oscilações de valor, o cliente pode não recuperar o valor investido. 

 

2.2. Aviso de risco: Negociar CFDs e Opções de câmbio envolve risco e pode resultar na perda do 

seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Não invista 

em nenhum desses produtos, a menos que entenda totalmente e esteja disposto a assumir os 

riscos associados aos mesmos. Leia os termos de aviso de risco da AvaTrade atentamente. 

 

 

3. DERIVADOS OTC 
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3.1. As posições abertas junto da AvaTrade não são negociadas em nenhuma bolsa de valores. Os 

preços e outras condições são definidos pela AvaTrade, sujeitos a quaisquer obrigações, temos 

de fornecer a melhor execução, para agir razoavelmente e em conformidade com o acordo do 

cliente e a nossa política de execução de pedidos. Cada negociação OTC aberta na Plataforma 

de Negociação resulta num contrato que o investidor celebra com a AvaTrade; esses contratos 

só podem ser negociados com a AvaTrade e não são transferíveis para qualquer outra pessoa 

ou entidade. Não existe qualquer centro de registo nem quaisquer garantias por qualquer 

outra parte das obrigações de pagamento da AvaTrade para o Cliente, por isso, o Cliente fica 

exposto ao risco de crédito junto da AvaTrade. 

4. SEM DIREITOS EM RELAÇÃO AO INSTRUMENTO 

SUBJACENTE 

4.1. Os Contratos por Diferença (CFD) e as apostas com margem não fornecem qualquer direito 

aos instrumentos subjacentes, ou, nos casos dos contratos por diferença sobre ações, a 

direitos de voto. 

 

4.2. Está a negociar CFDs o que significa que celebra um contrato connosco pela diferença entre o 

valor de um instrumento tal como especificado na Plataforma de Negociação no momento da 

abertura da transação e o valor desse instrumento no momento do fecho da transação. Não 

tem direito à propriedade do ativo subjacente desse contrato, por exemplo, as Ações reais ou 

os Direitos oferecidos num evento de Emissão de Direitos ou as Ações disponibilizadas num 

contrato de Opções. Não ocorre a entrega do ativo subjacente. 

5. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO 

5.1. O Cliente fica advertido de que, ao negociar numa plataforma eletrónica, assume o risco das 

perdas financeiras que daí possam derivar, entre outras:  

 

5.1.1. Avaria no software, dispositivos ou fraca qualidade da ligação à internet do 

Cliente;  

5.1.2. Avaria no hardware ou software da AvaTrade ou do Cliente, tal como o mau-

funcionamento ou a má utilização;  

5.1.3. Funcionamento inadequado do equipamento do Cliente;  

5.1.4. Configuração errada do Terminal do Cliente;  

5.1.5. Atualizações atrasadas ao Terminal do Cliente. 

6. PERDAS AMPLIADAS 

6.1. A natureza dos mercados de negociação com margem significa que tanto os lucros como as 

perdas podem ser ampliados e que pode incorrer em perdas muito grandes se a sua posição 

se mover contra si. Para evitar incorrer em grandes perdas, sempre que possível, deve usar as 

ferramentas de gestão de risco disponibilizadas pela AvaTrade.  
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7. A NEGOCIAÇÃO OTC NÃO É ADEQUADA PARA 

INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO 

7.1. A negociação OTC não é adequada para investidores a longo prazo. Se mantiver um Contrato 

por Diferença (CFD) aberto por um longo período de tempo, os custos associados aumentam 

e pode ser mais vantajoso comprar antes o ativo subjacente.  

8. RISCOS POTENCIAIS 

8.1. Antes de iniciar uma negociação connosco, solicitamos que deposite uma quantia a título de 

Margem Inicial e, para manter uma Negociação aberta, deve garantir que o valor na sua Conta 

de Negociação excede a Margem de Manutenção. A Margem Inicial varia consoante os 

Instrumentos e os valores serão indicados na Plataforma de Negociação. Isso significa que está 

a negociar usando o sistema de 'alavancagem' ou 'gearing' e isso pode funcionar a seu favor 

ou contra si; uma pequena variação de preço a seu favor pode resultar num alto retorno sobre 

a margem inicial colocada à negociação, mas uma pequena variação de preço contra si pode 

resultar em perdas substanciais.  

 

8.2. Negociar CFDs com alavancagem significa que pode garantir uma exposição significativamente 

maior a um ativo subjacente por uma margem inicial relativamente pequena. No entanto, o 

uso de alavancagem amplia o tamanho da sua negociação, o que significa que o seu ganho 

potencial e a sua perda potencial são igualmente ampliados. Portanto, deve acompanhar de 

perto todas as suas posições abertas para gerir o risco de grandes perdas. 

 

8.3. Também iremos exigir que garanta que o montante na sua Conta de Negociação seja superior 

à Margem de Manutenção por forma a manter a Negociação aberta. Dessa forma, se o nosso 

preço se mover contra si, poderá ser necessário que nos garanta uma Margem adicional 

substancial, a curto prazo, para manter as suas negociações abertas. Caso não o faça, teremos 

o direito de fechar uma ou mais ou todas as suas negociações. O investidor será responsável 

por quaisquer perdas ocorridas.  

 

8.4. Também deve ter noção de que, ao abrigo do presente Acordo de Cliente, temos o direito, 

segundo o nosso exclusivo critério, de fazer uma Chamada de Margem («Margin Call»). Ao 

abrigo do Acordo de Cliente, fica obrigado a regularizar quaisquer Chamadas de Margem 

imediatamente, através de quaisquer meios aplicáveis e nas datas indicadas pela nossa 

organização. Caso não o faça, teremos o direito de fechar uma ou mais ou todas as suas 

negociações.  

 

8.5. No seu Vencimento, as Opções que tenham valor de dinheiro serão automaticamente 

fechadas pelo valor intrínseco, ou seja, no caso das Opções de Compra, o valor pelo qual o 

preço de fecho do FX / CFD especificado excede o preço de exercício, e no caso de Opções de 

Venda, o valor pelo qual o Strike excede o preço de fecho do FX / CFD especificado. Para a 

posição de opção de compra e posição vendida, o preço de fecho será o preço de compra 

predominante do FX/CFD subjacente na expiração; e para posições de venda a descoberto 
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(«short») compra a descoberto («long»), o preço de fecho será o preço de venda (oferta) 

predominante do FX/CFD subjacente, conforme determinado pela Ava a seu exclusivo critério. 

As opções que não se encontram em dinheiro irão expirar e perder o valor. 

 

8.6. A AvaTrade tem spreads variáveis em Opções. Os spreads de opções variáveis são afetados 

pelas condições reais de mercado, que escapam ao nosso controlo. A AvaTrade não garante 

nenhum spread máximo ou mínimo de opção com cotação. Pode haver momentos em que as 

cotações de opções não estejam disponíveis em alguns ativos subjacentes. 

 

8.7. Riscos relacionados com posições CFD a descoberto ou apostas com margem 

 

8.7.1. Estar a vender significa que está a especular que o preço de mercado do 

subjacente irá aumentar entre o momento da abertura e do fecho da posição. 

Como detentor de uma posição a descoberto, geralmente terá lucro se o 

preço de mercado do objeto cair enquanto a sua posição a descoberto estiver 

aberta. Pelo contrário, geralmente irá sofrer perdas se o preço de mercado 

do subjacente aumentar enquanto a sua posição a descoberto estiver aberta. 

A sua perda potencial poderá, portanto, ser maior do que a margem inicial 

depositada. Além disso, pode sofrer perdas com o fecho da sua posição, caso 

não tenha liquidez suficiente para a margem da sua conta para manter a sua 

posição aberta. 

 

8.8. Riscos relacionados com posições CFD vendidas ou apostas com margem 

 

8.8.1. Se adotar uma posição curta («short»), significa que está a especular que o 

preço de mercado do subjacente irá descer entre o momento da abertura e 

do fecho da posição. Como detentor de uma posição «short», geralmente terá 

lucro se o preço de mercado do ativo subjacente descer enquanto a sua 

posição «short» estiver aberta. Pelo contrário, geralmente irá sofrer perdas 

se o preço de mercado do ativo subjacente aumentar enquanto a sua posição 

«short» estiver aberta. A sua perda potencial poderá, portanto, ser maior do 

que a margem inicial depositada. Além disso, pode sofrer perdas com o fecho 

da sua posição, caso não tenha liquidez suficiente para a margem da sua conta 

para manter a sua posição aberta. 

9. NÃO ADEQUADO COMO RENDIMENTO  

9.1. O conceito inerente de CFDs significa que estes não são adequados para um investidor que 

procura obter um rendimento dos seus investimentos, uma vez que a receita desses 

investimentos pode oscilar em valor em termos de dinheiro. Para um investimento num 

produto OTC, que não é um investimento prontamente realizável, pode ser difícil vender ou 

realizar o investimento e obter informações fiáveis sobre o seu valor ou a extensão dos riscos 

aos quais está exposto. 

10. OSCILAÇÕES DE MERCADO 
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10.1. É importante que compreenda os riscos associados à negociação num mercado, uma vez que 

as flutuações no preço do mercado subjacente irão afetar o lucro da negociação. Por exemplo: 

o valor dos investimentos denominados em moedas estrangeiras pode diminuir ou aumentar 

devido a mudanças nas taxas de câmbio.  

 

10.2. A «slippage», ou derrapagem, é a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o 

preço pelo qual a Negociação é realmente executada. A derrapagem muitas vezes ocorre 

durante períodos de maior volatilidade (por exemplo, devido a eventos de notícias) tornando 

um pedido a um preço específico impossível de executar, quando ordens de mercado são 

usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver interesse 

suficiente no desejado nível de preços em manter o preço de negociação esperado. 

11. CONDIÇÕES ANORMAIS DE MERCADO 

11.1. O Cliente reconhece que, em Condições Anormais de Mercado, o período durante o qual as 

Ordens são executadas pode ser alargado ou pode ser impossível as Ordens serem executadas 

aos preços declarados ou podem não ser executadas de todo. 

12. NECESSIDADE DE MONITORIZAR POSIÇÕES 

12.1. Devido ao efeito da alavancagem e, portanto, da velocidade com que os lucros ou perdas 

podem ocorrer, é importante que monitorize regularmente as suas posições. É da sua 

responsabilidade monitorizar as suas negociações. 

 

12.2. Os mercados estão sujeitos a muitas influências que podem resultar em rápidas flutuações de 

preços. Devido à volatilidade do mercado, não há transações de CFD disponíveis através de 

nossa plataforma de negociação que possam ser consideradas “livres de risco”. Atendendo 

aos níveis potenciais de volatilidade nos mercados, é recomendável que acompanhe sempre 

de perto as suas negociações. Por exemplo: o valor dos investimentos denominados em 

moedas estrangeiras será afetado tanto pelas mudanças nas taxas de câmbio como pelos 

movimentos do mercado. 

13. RISCOS OPERACIONAIS 

13.1. Os riscos operacionais junto da AvaTrade no seu computador são inerentes a todas as 

negociações OTC. Por exemplo, interrupções nos processos operacionais da AvaTrade, como 

comunicações, computadores, redes de computadores ou telemóveis ou eventos externos 

podem levar a atrasos na execução e liquidação de uma negociação. A AvaTrade não aceita 

nem assume qualquer responsabilidade em relação aos processos operacionais da AvaTrade, 

exceto na medida em que a mesma seja causada por fraude, negligência ou desonestidade 

por parte da AvaTrade. 

 

13.2. Em relação à utilização de equipamentos de informática e dados, o cliente assume os 

seguintes riscos, entre outros riscos, nos casos em que a AvaTrade não tenha responsabilidade 

por qualquer perda resultante: 
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13.2.1. Corte de energia do equipamento do lado do Cliente ou do fornecedor, ou 

operadora de comunicações (incluindo comunicação de voz) que o Cliente 

utiliza;  

13.2.2. Danos físicos (ou destruição) dos canais de comunicação usados para 

conector o Cliente e o fornecedor (operadora de comunicação), o fornecedor 

e o servidor de negociação ou de informação do Cliente;  

13.2.3. Interrupção (qualidade inaceitavelmente baixa) da comunicação através dos 

canais usados pelo Cliente, ou a AvaTrade ou os canais usados pelo 

fornecedor, ou operadora de comunicação (incluindo comunicação de voz) 

que são usados pelo Cliente ou pela AvaTrade;  

13.2.4. Erro ou inconsistência nas configurações de requisitos do Terminal do Cliente;  

13.2.5. Atualização inoportuna do Terminal do Cliente;  

13.2.6. A utilização de canais de comunicação, hardware e software, gera o risco de 

não receção de uma mensagem (incluindo mensagens de texto) pelo Cliente 

da AvaTrade;  

13.2.7. Após a confirmação de um pedido feito por telefone, o Cliente comprou ou 

vendeu e não pode cancelar o Pedido de Mercado. Ao dar uma Ordem de 

Mercado por telefone, o Cliente reconhece e concorda com a execução 

imediata e aceita o risco desse recurso de execução imediata. 

13.2.8. Mau funcionamento ou não operacionalidade da Plataforma, que também 

inclui o Terminal do Cliente. 

 

13.3. O cliente pode sofrer perdas financeiras causadas pela materialização dos riscos acima 

descritos, a AvaTrade não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação no caso desse risco 

se materializar e o cliente será responsável por todas as perdas relacionadas em que possa 

incorrer. 

 

14. ERROS DE COTAÇÃO 

14.1. Caso ocorra um erro de cotação, a AvaTrade não se responsabiliza por quaisquer erros 

resultantes nos saldos das contas e reserva-se o direito de fazer as correções ou ajustes 

necessários na conta relevante. Qualquer litígio decorrente de tais erros de cotação será 

resolvido com base no valor de mercado justo, conforme determinado pela AvaTrade a seu 

exclusivo critério e agindo de boa fé, do mercado relevante no momento em que esse erro 

ocorreu. Nos casos em que o mercado prevalecente represente preços diferentes dos preços 

que colocamos no nosso ecrã, iremos pugnar, com base nos melhores esforços, por executar 

as Negociações aos preços de mercado prevalecentes ou próximos dos mesmos. Esses preços 

de mercado prevalecentes serão os preços que, em última análise, se irão refletir nas 

declarações do Cliente. Isso pode ou não afetar adversamente os ganhos e perdas realizados 

e não realizados pelo Cliente. 

 

15. COMUNICAÇÃO ENTRE O CLIENTE E A AVATRADE 
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15.1. O cliente deve aceitar o risco de quaisquer perdas financeiras causadas pelo facto de o cliente 

ter recebido com atraso ou não ter recebido nenhum aviso por parte da AvaTrade.  

 

15.2. O Cliente reconhece que as informações não criptografadas transmitidas por e-mail não estão 

protegidas contra qualquer acesso não autorizado.  

 

15.3. A AvaTrade não se responsabiliza se terceiros não autorizados tiverem acesso às informações, 

incluindo endereços eletrónicos, comunicação eletrónica e dados pessoais, dados de acesso 

quando forem transmitido entre a AvaTrade e o Cliente ou ao usar a Internet ou outros 

recursos de comunicação da rede, ou qualquer outro meio eletrónico. 

 

16. EVENTOS DE FORÇA MAIOR 

16.1. No caso de um Evento de Força Maior, a AvaTrade pode não estar em posição de providenciar 

a execução dos Pedidos do Cliente ou cumprir as suas obrigações nos termos do contrato com 

o Cliente. Como resultado, o Cliente pode sofrer perdas financeiras. 

 

16.2. A AvaTrade não será considerada responsável nem terá qualquer responsabilidade por 

qualquer tipo de perda ou dano decorrente de qualquer falha, interrupção ou atraso no 

cumprimento das suas obrigações nos termos do Acordo do Utilizador, quando essa falha, 

interrupção ou atraso se deva a um evento de Força Maior. 

 

17. RISCO DE MOEDA 

17.1. Os clientes devem estar conscientes de que as negociações OTC expressas numa moeda 

diferente da sua moeda local apresentam o risco adicional associado às oscilações das 

moedas. 

 

18. NÃO ACONSELHAMENTO E RECOMENDAÇÕES 

18.1. Ao dar Ordens na AvaTrade, a AvaTrade não irá aconselhar o Cliente sobre os méritos de uma 

determinada Negociação ou dará ao mesmo qualquer forma de conselho de investimento e o 

Cliente reconhece que os Serviços não incluem o fornecimento de aconselhamento de 

investimento em negociações OTC ou Mercados Subjacentes. O Cliente por si mesmo irá fazer 

Transações e tomar as decisões relevantes com base no seu próprio juízo. Ao solicitar à 

AvaTrade para entrar em qualquer negociação, o cliente declara que foi o único responsável 

por fazer a sua própria avaliação independente e investigação sobre os riscos da negociação. 

Declara que possui o conhecimento suficiente, a sofisticação de mercado, a consultoria 

profissional e a experiência para fazer a sua própria avaliação dos méritos e riscos de qualquer 

Negociação. A AvaTrade não dá nenhuma garantia quanto à adequação dos produtos 

negociados ao abrigo deste Acordo e não assume nenhum dever fiduciário nas suas relações 

perante o Cliente. 
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18.2. A AvaTrade não terá nenhuma obrigação de fornecer ao Cliente qualquer aconselhamento 

legal, tributário ou outro relacionado com qualquer Negociação. O Cliente deve procurar 

aconselhamento especializado independente se tiver alguma dúvida quanto à possibilidade 

de incorrer em obrigações fiscais. O Cliente fica pelo presente notificado de que as leis podem 

sofrer alterações de tempos a tempos. 

 

19. DESPESAS E IMPOSTOS  

19.1. Existe o risco de que as negociações do Cliente em quaisquer Instrumentos Financeiros sejam 

ou fiquem sujeitas a impostos e/ou qualquer outro encargo fiscal, por exemplo, devido a 

mudanças na legislação ou das circunstâncias pessoais do Cliente. A AvaTrade não 

disponibiliza presta assessoria tributária. 

 

19.2. O Cliente fica responsável por quaisquer impostos e / ou quaisquer outras taxas que possam 

surgir em relação às suas negociações.  

 

20. NEGOCIAÇÃO OTC DE CRIPTOMOEDAS  

20.1. Os mercados de criptomoedas são descentralizados e não regulamentados, o que significa que 

não existe nenhum banco central que possa tomar medidas corretivas para proteger o valor 

das criptomoedas perante uma crise ou emitir mais moeda. Como resultado, a negociação 

OTC de criptomoedas envolve um alto risco de perda de fundos num curto período de tempo 

devido à alta volatilidade do mercado, aos problemas de execução e a eventos perturbadores 

específicos da indústria, incluindo, mas não se limitando a, descontinuação, proibições 

regulatórias e outros agentes maliciosos nos ecossistemas de criptomoedas.  

 

20.2. A negociação OTC de criptomoedas não é adequada para todos os investidores e, portanto, 

qualquer pessoa que deseje negociar criptomoedas deve ter conhecimento detalhado e 

atualizado e a experiência necessária em relação a esses instrumentos específicos. Os clientes 

devem estar sempre totalmente cientes e compreender as características e riscos específicos 

relacionados com a Negociação OTC.  

 

21. NEWSLETTERS 

21.1. A AvaTrade poderá, de tempos a tempos e segundo o seu critério, fornecer ao Cliente (ou em 

boletins informativos que possa publicar na sua página web ou fornecer aos assinantes por 

meio da sua página web ou da Plataforma de negociação ou de qualquer outra forma) 

informações, notícias, comentários sobre o mercado ou outras informações, mas não a título 

de serviço. Sempre que isso ocorrer:  

 

21.1.1. A AvaTrade não será responsável por essa informação 
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21.1.2. A AvaTrade não oferece representação, garantia ou aval quanto à exatidão, 

correção ou integridade dessas informações ou quanto às consequências 

fiscais ou legais de qualquer Negociação relacionada;  

21.1.3. Esta informação é disponibilizada apenas para permitir que o Cliente tome as 

suas próprias decisões de investimento e não constitui um conselho de 

investimento ou promoções financeiras não solicitadas ao Cliente;  

21.1.4. Se o documento contiver uma restrição em relação à pessoa ou categoria de 

pessoas a quem esse documento se destina ou a quem é distribuído, o Cliente 

concorda em não o transmitir a nenhuma pessoa ou categoria de pessoas; o 

cliente aceita que, antes do envio, a AvaTrade possa ter agido por conta 

própria para fazer uso das informações nas quais se baseia. A AvaTrade não 

faz declarações quanto ao tempo de recebimento pelo cliente e não pode 

garantir que o mesmo irá receber essas informações ao mesmo tempo que os 

outros clientes. 

 

21.2. Fica entendido que comentários relativos ao mercado, notícias ou outras informações 

fornecidas ou disponibilizadas pela AvaTrade ficam sujeitas a alterações e podem ser retiradas 

a qualquer momento sem aviso prévio. 

22. NENHUMA GARANTIA DE LUCRO 

22.1. A AvaTrade não presta quaisquer garantias de lucro nem de isenção de perdas durante a 

negociação. O Cliente declara não ter recebido quaisquer dessas garantias por parte da 

AvaTrade nem de nenhum dos seus representantes. O cliente tem consciência dos riscos 

inerentes à negociação e encontra-se financeiramente capaz de suportar esses riscos e 

quaisquer perdas em que incorra. 

 


