AVISO DE DIVULGAÇÃO
Considerando o fato da Avatrade (”nós”, “nosso”, “AvaTrade”) concordar em participar em contratos
sobre o balcão (“trading OTC”) para diferenças (“CFDs”), Spread-betting (“Spread-bets”) e contratos
de Opções (“Opções”) com o abaixo assinado (doravante denominado o “Cliente”, “você”, “o seu”), o
Cliente reconhece, compreende e concorda que:

1.

ESTE AVISO DE DIVULGAÇÃO DE RISCO FORMA PARTE
DOS ACORDOS DE CLIENTE CONSOANTE DEFINIDOS NO
ACORDO DE UTILIZADOR

1.1.

Essa informação lhe é fornecida em conformidade com os requisitos de MiFID.
Essa informação o fornece uma descrição geral da natureza e riscos associados com
negociações OTC, mas não pode explicar todos os riscos nem como tais riscos relacionam-se
com as suas circunstâncias pessoais. Você não deve lidar com negociações OTC a não ser que
compreenda a natureza e a extensão da sua exposição ao risco. As negociações OTC não são
adequadas para muitos investidores. Se você estiver em dúvida, deve buscar aconselhamento
profissional.

1.2.

É importante que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes de decidir
entrar em uma relação de investimento conosco. Caso você decida entrar nessa relação de
investimentos, é importante que você permaneça ciente dos riscos envolvidos, que tenha os
recursos financeiros adequados para suportar tais riscos e que você monitore as suas posições
cuidadosamente.

1.3.

O desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro. O valor de instrumentos
financeiros pode cair ou subir. Quando investimos em instrumentos financeiros há o risco de
perder uma parte ou todo o investimento original. Você deve considerar se o investimento
em instrumentos financeiros é adequado para você de acordo com a sua circunstância
individual e levando em consideração os seus objetivos de investimento, experiência e posição
financeira.

2.

ADEQUAÇÃO

2.1.

Nós temos uma obrigação regulamentar para avaliar se os negócios OTC são adequados para
você. Quando nós processamos a sua aplicação para abrir uma conta conosco, conduzimos
uma avaliação para considerar se você possui conhecimento e experiência o suficiente para
entender os riscos envolvidos nos negócios OTC com base na informação que você fornecer.
Nós o alertaremos se os negócios OTC forem adequados com base na informação fornecida.
Caso decida continuar e abrir uma conta conosco, você confirma que está ciente e
compreende os riscos.

1

AVISO DE DIVULGAÇÃO
2.2.

Nós podemos pedir-lhe também informações sobre os seus ativos financeiros e rendimentos.
Nós não monitoramos em seu nome se a quantia de dinheiro que você nos enviou ou se os
seus lucros e perdas são consistentes com essa informação. Você é responsável por avaliar se
os seus recursos financeiros são adequados e qual nível de risco assumir.

3.

SÓ INVISTA O DINHEIRO QUE POSSA PERDER

Não invista com dinheiro que não possa perder. O trading OTC implica um risco elevado e devido a
flutuações no valor, o cliente pode não receber de volta o montante investido.

4.

DERIVADOS OTC

As posições abertas com a AvaTrade não são transacionadas em nenhuma bolsa. Os preços e outras
condições são definidos pela AvaTrade, sujeitos a quaisquer obrigações temos que fornecer a melhor
execução, agir razoavelmente e de acordo com o acordo de cliente e a nossa política de execução de
ordens. Cada transação OTC que abrir através da Plataforma de Trading resulta na sua participação
num contrato com a AvaTrade; estes contratos só podem ser fechados com a AvaTrade e não podem
ser transferidos para qualquer outra pessoa ou entidade. Não existe qualquer compensação central
nem garantia por qualquer outra entidade das obrigações de pagamento da AvaTrade para com o
Cliente, portanto, o Cliente está exposto a risco de crédito com a AvaTrade.

5.

SEM DIREITOS AO INSTRUMENTO SUBJACENTE

5.1.

Os CFDs e os Spread-bets não fornecem qualquer direito aos instrumentos subjacentes, ou no
caso dos CFDs referenciados em ações, aos direitos de voto.

5.2.

Você está investindo com CFDs, o que significa que você entra em um contrato conosco pela
diferença entre o valor de um instrumento tal como especificado na Plataforma de
Treinamento no momento da abertura da transação, e o valor de tal instrumento no momento
do fechamento da transação. Você não possui a propriedade do ativo objeto de tal contrato,
por exemplo, as próprias Ações ou Direitos oferecidos em um evento de Emissão de Direitos
ou as Ações oferecidas em um contrato de Opções. Não há entrega do ativo objeto.

6.

PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

O Cliente é avisado de que, quando negocia numa plataforma eletrónica, assume o risco de perda
financeira, a qual pode ser uma consequência de, entre outras coisas:
a) Falha dos dispositivos, do software e má qualidade da ligação do Cliente;
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b) Falha, mau funcionamento ou uso indevido do hardware ou software da AvaTrade ou do
Cliente;
c) Funcionamento inadequado do equipamento do Cliente;
d) Configuração errada do Terminal do Cliente;
E) Adiamento das atualizações do Terminal do Cliente.

7.

PERDAS AMPLIADAS
A natureza dos mercados de investimento em margem é tal que tanto lucros quanto perdas
podem ser ampliados, sendo possível incorrer perdas imensas se a sua posição mover-se
contra você. Para evitar grandes perdas, onde possível, você deve usar as ferramentas de
gestão de risco oferecidas pela AvaTrade. Observe que você não pode perder mais do que o
saldo da sua Conta de Investimento.

8.

AS NEGOCIAÇÕES OTC NÃO SÃO ADEQUADAS PARA O
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO
As negociações OTC não são adequadas para o investidor a longo prazo. Se você manter um
CFD aberto por um longo período de tempo os custos associados aumentarão e pode tornarse mais benéfico comprar o ativo objeto.

9.

RISCOS POTENCIAIS

9.1.

Antes de abrir uma negociação connosco, necessita de depositar dinheiro como Margem
Inicial e, de modo a manter uma Negociação aberta, deve garantir que o montante na sua
Conta de Negociação excede a Margem de Manutenção. A Margem Inicial irá diferir entre
Instrumentos e os montantes serão indicados na Plataforma de Negociação. Isso significa que
você irá negociar utilizando “alavancagem” ou “alavancagem financeira”, e isto pode
funcionar a seu favor ou contra si; um pequeno movimento do preço a seu favor pode resultar
num retorno elevado sobre a Margem Inicial atribuída à negociação, mas um pequeno
movimento do preço contra si pode resultar em perdas substanciais.

9.2.

O investimento de CFDs alavancados significa que você pode garantir uma exposição muito
maior para um ativo objeto por uma margem inicial relativamente pequena. Contudo, o uso
da alavancagem amplia o tamanho do seu investimento, o que significa que o seu ganho ou
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perda potenciais são igualmente ampliados. Portanto, você deve monitorar atentamente
todas as suas posições abertas para gerir o risco de grandes perdas.
9.3.

Posteriormente iremos pedir-lhe que se certifique que o montante na sua Conta de
Negociação excede a Margem de Manutenção, a fim de manter uma Negociação aberta.
Portanto, se o nosso preço se mover contra si, poderá ter de nos fornecer 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. Você será responsável
por quaisquer perdas incorridas.

9.4.

Você também deve estar ciente de que, segundo o nosso Acordo de Cliente, temos o direito,
a nosso critério, de fazer uma Chamada de Margem. Sob o Acordo de Cliente, está obrigado a
satisfazer quaisquer Chamadas de Margem de imediato, por qualquer meio aplicável no prazo
estabelecido por nós. Caso não o faça, teremos o direito de fechar uma ou mais, ou todas as
suas negociações.

9.5.

No momento de Expiração, as Opções que estão no dinheiro serão fechadas automaticamente
ao valor intrínseco, ou seja, no caso das Opções de Chamada, o montante pelo qual o preço
de fecho do FX/CFD especificado excede o preço de exercício, e, no caso das Opções de Venda,
o montante pelo qual o preço de Exercício excede o preço de fecho do FX/CFD especificado.
Para as posições longas de Chamada e curtas de Venda, o preço de fecho será o preço de
oferta predominante do FX/CFD subjacente no momento de Expiração; e para posições curtas
de Chamada e longas de Venda, o preço de fecho será o preço inferior (de oferta)
predominante do FX/CFD subjacente, conforme determinado pela Ava a seu exclusivo critério.
As opções que não estão no dinheiro irão expirar sem valor.

9.6.

A AvaTrade cota spreads variáveis em Opções. Os spreads variáveis de opções são afetados
por condições reais de mercado, que estão fora do nosso controlo. A AvaTrade não garante
quaisquer spreads máximos ou mínimos de opções cotáveis. Pode haver momentos em que
as cotações das Opções não estejam disponíveis em alguns ativos subjacentes.

9.7.

Riscos Relacionados com CFD Longos ou posições de Spread-bet
9.7.1. O termo longo significa que você especula que o preço de mercado do
subjacente irá aumentar entre o momento de abertura e o momento de fecho
da posição. Como titular de uma posição longa, em geral, você irá lucrar se o
preço de mercado do subjacente aumentar enquanto a sua posição longa
estiver aberta. Em oposição, irá geralmente sofrer perdas, se o preço de
mercado do subjacente diminuir enquanto a sua posição longa estiver aberta.
Portanto, a sua perda potencial pode ser superior à margem inicial
depositada. Além disso, você pode sofrer uma perda devido ao fecho da sua
posição, caso você não tenha liquidez suficiente para a margem na sua conta,
de modo a manter a sua posição aberta.

9.8.
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9.8.1. O termo curto significa que você especula que o preço de mercado do
subjacente irá diminuir entre o momento de abertura e o momento de fecho
da posição. Como titular de uma posição curta, em geral, você irá lucrar se o
preço de mercado do subjacente diminuir enquanto a sua posição curta
estiver aberta. Em oposição, irá geralmente sofrer perdas, se o preço de
mercado do subjacente aumentar enquanto a sua posição curta estiver
aberta. Portanto, a sua perda potencial pode ser superior à margem inicial
depositada. Além disso, você pode sofrer uma perda devido ao fecho da sua
posição, caso você não tenha liquidez suficiente para a margem na sua conta,
de modo a manter a sua posição aberta.

10. NÃO É ADEQUADO PARA RENDA
10.1.

O conceito inerente aos CFDs significa que eles não são adequados para um investidor em
busca de uma renda dos seus investimentos, visto que a renda de tais investimentos pode
flutuar em um produto OCT, o que não é um investimento prontamente realizável. Pode ser
difícil vender ou realizar o investimento e obter informações confiáveis sobre o seu valor ou
extensão dos riscos aos quais está exposto.

11. OSCILAÇÕES NO MERCADO
11.1.

É importante que compreenda os riscos associados à negociação num mercado, já que as
oscilações do preço do mercado subjacente terão um efeito sobre a rentabilidade da
negociação. Por exemplo: o valor dos investimentos expressos em divisas estrangeiras pode
diminuir ou aumentar devido a alterações nas taxas de câmbio.

11.2.

A derrapagem é a diferença entre o preço esperado de uma Negociação, e o preço a que a
Negociação é executada na realidade. A derrapagem ocorre frequentemente durante os
períodos de maior volatilidade (por exemplo devido a eventos de notícias), tornando
impossível a execução de um Pedido a um preço específico, quando são utilizados pedidos de
mercado, e também quando Pedidos de grande dimensão são executados em situações nas
quais poderá não existir interesse suficiente ao nível de preço desejado, para manter o preço
esperado da negociação.

12. CONDIÇÕES ANORMAIS DE MERCADO
O Cliente reconhece que sob Condições Anormais de Mercado, o período durante o qual os Pedidos
são executados pode ser prorrogado, ou pode ser impossível que os Pedidos sejam executados a
preços declarados, ou podem não ser executados de todo.
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13. NECESSIDADE DE MONITORIZAR AS POSIÇÕES
13.1.

Devido ao efeito de alavancagem e, portanto, a velocidade à qual os lucros ou perdas podem
ser incorridos, é importante que você monitorize de perto as suas posições. É de sua
responsabilidade monitorizar as suas negociações.

13.2.

Os mercados estão sujeitos a diversas influências que podem resultar em flutuações rápidas
de preço. Devido à volatilidade do mercado, não há transações de CFD disponíveis através da
nossa plataforma de investimento que possam ser consideradas “sem risco”. Dado os níveis
potenciais de volatilidade nos mercados, recomenda-se que você sempre monitore
atentamente as suas transações. Por exemplo: o valor de investimentos denominados em
moedas estrangeiras serão afetados por mudanças nas taxas de câmbio e o movimento do
mercado.

14. RISCOS OPERACIONAIS
14.1.

Os riscos operacionais com a AvaTrade no seu computador são inerentes a cada negociação
de OTC. Por exemplo, as perturbações em processos operacionais da AvaTrade, tais como
comunicações, computadores, redes de computador ou móveis ou eventos externos podem
levar a atrasos na execução e liquidação de uma negociação. A AvaTrade não aceita nem
suporta qualquer responsabilidade em relação aos processos operacionais da AvaTrade,
exceto na medida em que isso seja causado por fraude, negligência, ou desonestidade por
parte da AvaTrade.

14.2.

Em relação à utilização de equipamentos de informática e dados, o Cliente suporta os
seguintes riscos, entre outros, casos nos quais a AvaTrade não assume qualquer
responsabilidade de qualquer perda resultante de:

a)

Corte de energia do equipamento do lado do Cliente ou do fornecedor, ou do operador de
comunicações (incluindo a comunicação de voz) que fornece o Cliente;
Danos físicos (ou destruição) dos canais de comunicação utilizados para ligar o Cliente e o
fornecedor (operador de comunicação), fornecedor, e o servidor de negociações ou de
informações do Cliente;
Interrupção (baixa qualidade inaceitável) de comunicação através dos canais utilizados pelo
Cliente, ou pela AvaTrade ou os canais utilizados pelo fornecedor, ou operador de
comunicação (incluindo a comunicação de voz) que são utilizados pelo Cliente ou pela
AvaTrade;
Erros ou inconsistências nos requisitos de configuração do Terminal do Cliente;
Atualização inoportuna do Terminal do Cliente;
A utilização de canais, hardware e software de comunicação, gera o risco de não-recepção de
uma mensagem (incluindo mensagens de texto) pelo Cliente da AvaTrade;

b)

c)

d)
e)
f)
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g)

h)
14.3.

Após a confirmação de um pedido realizada por telefone, o Cliente comprou ou vendeu e não
pode cancelar o Pedido de Mercado. Ao realizar um Pedido de Mercado por telefone, o Cliente
reconhece e concorda com tal execução imediata e aceita o risco desta funcionalidade de
execução imediata.
Avaria ou não-operabilidade da Plataforma, que inclui também o Terminal do Cliente.
O Cliente pode sofrer perdas financeiras resultantes da materialização dos riscos mencionados
acima, a AvaTrade não aceita nenhuma responsabilidade ou obrigação no caso da
materialização desse risco e o Cliente será responsável por todas as perdas relacionadas que
ele poderá sofrer.

15. ERROS DE COTAÇÃO
Caso ocorra um erro de cotação, a AvaTrade não se responsabiliza por quaisquer erros
resultantes no saldo da conta e reserva-se o direito de efetuar as correções ou ajustes
necessários para a Conta em questão. Qualquer litígio decorrente de tais erros de cotação
será resolvido com base no valor justo de mercado, conforme determinado pela AvaTrade, a
seu exclusivo critério e agindo de boa fé, do mercado relevante no momento em que tal erro
ocorreu. Nos casos em que o mercado predominante representa preços diferentes dos preços
que publicámos no nosso ecrã, tentaremos, na base do nosso melhor esforço, executar
Negociações aos preços do mercado predominante ou a preços próximos. Estes preços do
mercado predominante são os preços, que em última análise, serão refletidos nas declarações
do Cliente. Isto pode ou não afetar de forma adversa os lucros e perdas do Cliente realizados
e não realizados.

16. COMUNICAÇÃO ENTRE O CLIENTE E A AVATRADE
16.1.

O Cliente deve aceitar o risco de eventuais perdas financeiras causadas pelo facto do Cliente
ter recebido com atraso, ou não ter recebido de todo, qualquer aviso da AvaTrade.

16.2.

O Cliente reconhece que as informações não criptografadas transmitidas por email não estão
protegidas contra qualquer acesso não autorizado.

16.3.

A AvaTrade não se responsabiliza se terceiros não autorizados tiverem acesso às informações,
incluindo a endereços eletrónicos, comunicações eletrónicas e dados pessoais, dados de
acesso quando os mencionados acima são transmitidos entre a AvaTrade e o Cliente, ou ao
utilizar a internet ou outros meios de comunicação em rede, ou qualquer outro meio
eletrónico.

17. EVENTOS DE FORÇA MAIOR
No caso de um Evento de Força Maior, a AvaTrade pode não estar numa posição de
providenciar a execução de Pedidos de Cliente ou cumprir as suas obrigações ao abrigo do
acordo com o Cliente. Como resultado, o Cliente pode sofrer perdas financeiras.
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A AvaTrade não se sujeita nem assume qualquer responsabilidade por quaisquer tipos de
perdas ou danos decorrentes de qualquer falha, interrupção ou atraso no desempenho das
suas obrigações ao abrigo do Acordo de Utilizador em que tal falha, interrupção ou atraso é
devida a um evento de Força Maior.

18. RISCO DE CAPITAL
Os clientes devem estar cientes que as negociações de CFD expressas numa divisa que não a
divisa do seu país, acarretam o risco adicional associado às oscilações da divisa.

19. NÃO-ACONSELHAMENTO E RECOMENDAÇÕES
19.1.

Quando realiza Pedidos com a AvaTrade, a AvaTrade não irá aconselhar o Cliente acerca dos
méritos de uma determinada Negociação nem fornecer-lhe qualquer forma de consultoria de
investimento, e o Cliente reconhece que os Serviços não incluem a prestação de consultoria
de investimento em negociações de OTC nem os Mercados Subjacentes. Apenas o Cliente se
envolverá em Negociações e tomará decisões pertinentes, baseadas no seu próprio
discernimento. Ao pedir que a AvaTrade se envolva numa Negociação, o Cliente reconhece
que ele foi o único responsável pela realização da sua própria avaliação e investigação
independentes sobre os riscos da Negociação. Ele reconhece que possui conhecimento
suficiente, sofisticação de mercado, aconselhamento profissional e experiência para realizar a
sua própria avaliação dos méritos e riscos de qualquer Negociação. A AvaTrade não fornece
quaisquer garantias sobre a adequação dos produtos negociados ao abrigo deste Acordo, e
não assume qualquer dever fiduciário nas suas relações com o Cliente.

19.2.

A AvaTrade não estará sob qualquer obrigação de fornecer ao Cliente qualquer
aconselhamento legal, fiscal ou outros relacionados com qualquer Negociação. O Cliente deve
procurar aconselhamento especializado independente caso tenha alguma dúvida sobre se
pode incorrer em quaisquer obrigações fiscais. O Cliente é avisado, por este meio, que está
sujeito a leis fiscais, as quais podem mudar de vez em quando.

20. ENCARGOS E IMPOSTOS
20.1.

Existe o risco de que as negociações do Cliente em quaisquer Instrumentos Financeiros
possam ser ou tornar-se sujeitas a imposto e/ou a qualquer outra obrigação, por exemplo,
devido a mudanças na legislação ou a circunstâncias pessoais do Cliente. A AvaTrade não
oferece aconselhamento fiscal.

20.2.

O Cliente é responsável por quaisquer impostos e/ou qualquer outra obrigação que possa
incorrer em relação às suas negociações.
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21. FUNDO DE INDEMNIZAÇÃO DOS INVESTIDORES
A AvaTrade participa na Empresa de Indemnização dos Investidores Ltd (”ICCL”) para Clientes de
Empresas de Investimento reguladas na República da Irlanda. Alguns Clientes terão direito a
indemnização no âmbito do ICCL quando a AvaTrade seja incapaz, devido à sua situação financeira, e
quando uma perspetiva realista de melhoria das circunstâncias acima mencionadas não pareça
possível num futuro próximo. A indemnização não deverá exceder os vinte mil Euros (EUR 20.000)
para cada Cliente habilitado.

22. NEGOCIAÇÕES OTC DE CRIPTOMOEDAS
22.1.

Os mercados de criptomoedas são descentralizados e não regulados, o que significa que não
há banco central que possa tomar medidas corretivas para proteger o valor das criptomoedas
em uma crise, ou emitir mais moeda. Por isso, as Negociações OTC de criptomoedas envolve
um alto risco de perda de fundos em um curto período de tempo devido à alta volatilidade do
mercado, problemas de execução e eventos conflituosos específicos da indústria, incluindo
mas não limitado a descontinuação, banimentos regulatórios e outros agentes maliciosos
dentro dos ecossistemas das criptomoedas.

22.2.

A Negociação OTC de criptomoedas não é adequada para todos os investidores e portanto,
qualquer pessoa que deseja investir em criptomoedas deve ter conhecimentos detalhados,
atualizados e perícia nesses instrumentos específicos. Os clientes devem estar sempre
totalmente cientes e entender as características específicas e os riscos relacionados à
Negociação OTC.

23. BOLETINS INFORMATIVOS
A AvaTrade pode, de vez em quando e a seu critério, fornecer ao Cliente (ou em boletins informativos
que pode publicar no seu website ou fornecer aos assinantes através através do seu website ou da
Plataforma de Negociação, ou de outra forma) informações, notícias, comentários de mercado ou
outras informações, mas não como um serviço. Quando isso acontece:
a)

A AvaTrade não se responsabiliza por tais informações

b)

A AvaTrade não fornece qualquer representação, garantia ou confirmação quanto à precisão,
exatidão ou integridade de tais informações, ou sobre as consequências fiscais ou legais de
qualquer negociação relacionada;

c)

esta informação é fornecida exclusivamente para permitir que o Cliente possa tomar as suas
próprias decisões de investimento, e não equivale a um aconselhamento de investimento ou
a promoções financeiras não solicitadas ao Cliente;
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d)

caso o documento contenha uma restrição relativamente à pessoa ou categoria de pessoas a
quem esse documento se destina ou a quem está distribuído, o Cliente concorda que não o
irá transferir a qualquer pessoa ou categoria de pessoas;

e)

o Cliente aceita que, antes do envio, a própria AvaTrade pode ter agido para fazer uso da
informação na qual isso se baseia. A AvaTrade não apresenta alegações acerca do momento
da recepção pelo Cliente e não pode garantir que ele irá receber tais informações ao mesmo
tempo que os outros Clientes

Entende-se que os comentários de mercado, notícias ou outras informações fornecidas ou
disponibilizadas pela AvaTrade estão sujeitas a alterações e podem ser eliminadas a qualquer
momento sem aviso prévio

24. SEM GARANTIA DE LUCRO
A AvaTrade não fornece qualquer garantia de lucro nem de prevenção de perdas ao negociar.
O Cliente não recebeu tais garantias da AvaTrade ou de qualquer dos seus representantes. O
Cliente está ciente dos riscos inerentes à negociação e é financeiramente capaz de suportar
tais riscos e quaisquer perdas incorridas.
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