
CMC Markets UK Plc 
Informação Sobre os Riscos  

      

Registada em Inglaterra. Empresa n.º 02448409 

Autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira. Registo n.º 173730 

1 
CFD (v1) 

É importante que você leia e compreenda esta Informação Sobre os Riscos antes de a aceitar. Salvo indicação 
em contrário, certos termos utilizados nesta Informação Sobre os Riscos têm significados específicos tais como 

estabelecido no Artigo 4 das Condições de Negócio. 

A CMC Markets UK Plc (referida abaixo como “nós” e “nosso”) está empenhada em tratá-lo de forma justa. Neste 
aviso, fornecemos-lhe informações para o ajudar a compreender a natureza e os riscos das suas Negociações 
com Margem CFD, Digital 100s, Countdowns e dos nossos serviços. No entanto, este aviso não explica todos os 
riscos e outros aspetos significativos envolvidos no investimento nas nossas Negociações com Margem CFD, 
Digital 100s e/ou Countdowns. Você deverá reservar tempo suficiente para ler toda a informação relevante que 
lhe fornecemos antes de você iniciar uma Negociação com Margem CFD, Digital 100 ou Countdown.  

Os nossos Produtos podem comportar um risco elevado para o seu capital, já que os Preços podem variar 
rapidamente em seu prejuízo, particularmente durante condições de mercado voláteis. Certos Produtos, tais 
como Negociações com Margem CFD sobre criptomoedas, são mais voláteis que outros e podem ser ainda mais 
susceptíveis a movimentos súbitos e acentuados no seu Preço. Ao entrar em Negociações com Margem CFD, é 
possível perder mais do que o seu depósito inicial, podendo você por isso ser obrigado a fazer mais pagamentos. 
Tal não se aplica à Conta CMC Start , a uma Conta com uma Proteção de Saldos Negativos ativada ou a uma 
Conta com Modo de Segurança ativado, com as quais você se arrisca a perder o Capital Investido. Quanto maior 
a alavancagem envolvida numa Negociação com Margem CFD, maiores os riscos envolvidos. Comparativamente, 
as suas potenciais perdas decorrentes de Digital 100s e Countdowns encontram-se limitadas à Quantidade do 
seu Digital 100 ou Investimento (conforme aplicável). 

Você não deve celebrar Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns connosco sem antes 
compreender totalmente os riscos envolvidos. Se tiver dúvidas, você deve procurar aconselhamento profissional 
independente. 

1. As Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns podem não ser apropriados para si.  

1.1  Nós estamos sob a obrigação regulamentar de avaliar se os nosso produtos e serviços são apropriados para 
si. Ao processarmos a sua candidatura à abertura de uma Conta connosco, conduziremos uma avaliação sobre 
se os seus conhecimento e experiência são suficientes para compreender os riscos envolvidos no investimento 
em Negociações com Margem CFD, Digital 100 e/ou Countdowns, sustentando-nos para isso na informação 
que você nos fornecer. Você será por nós informado se, como resultado da nossa avaliação, considerarmos 
que as Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns possam não ser apropriadas para si. 
Contudo, a nossa avaliação não o isenta da necessidade de considerar cuidadosamente o investimento nos 
nossos Produtos. Qualquer decisão de investimento é da sua inteira responsabilidade. 

1.2 Caso o avisemos que, tendo em conta o seu conhecimento e experiência, as Negociações com Margem CFD, 
Digital 100s e/ou Countdowns podem não ser apropriados para si, deverá então abster-se de os negociar. Se 
ainda assim desejar iniciar uma Ordem, apenas deverá investir após familiarizar-se suficientemente com as 
Negociações com Margem CFD, Digital 100s, e/ou Countdowns através da conta de demonstração disponível 

no nosso Sítio Web, e após compreender os riscos envolvidos. 

2. Não disponibilizamos aconselhamento de investimento, fiscal, jurídico, regulamentar ou financeiro. 

2.1 Não disponibilizamos aconselhamento de investimento, fiscal, jurídico, regulamentar ou financeiro 
relativamente a investimentos ou possíveis Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Coundowns. 
Qualquer informação que lhe providenciemos, incluindo informação fornecida pela nossa equipa de gestão de 
clientes, será puramente factual e não terá em conta as suas circunstâncias pessoais. Por conseguinte, você 
pode desejar obter aconselhamento profissional independente de um conselheiro devidamente qualificado 
sobre qualquer investimento, financeiro, jurídico, regulamentar, fiscal ou de matérias semelhantes antes de 
abrir uma Conta connosco ou entrar em quaisquer Negociações sobre Margem CFD, Digital 100s e/ou 

Countdowns. 

3. As nossas Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns são produtos OTC. 

3.1  Sempre que você celebre qualquer Negociação com Margem CFD, Digital 100 e/ou Countdown connosco, 
estará a celebrar um contrato fora de bolsa (por vezes denominado como “mercado de balcão” ou “OTC”), que  
não é transferível. Isto significa que você celebrará Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou 
Countdowns diretamente connosco, e que tais Negociações com Margem CFD ou Digital 100s (ou 'Posições') 
apenas podem ser encerrados connosco (as suas Countdowns serão automaticamente fechadas e liquidadas 
pela nossa Plataforma quando vencerem e não poderão ser fechados por si). Tal envolve um risco maior do 
que investir num instrumento financeiro numa Plataforma de Negociação, tal como uma ação - que é transferível 
- ou em negociar um derivado negociado em bolsa, pois a sua capacidade de celebrar Negociações com 
Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns e/ou fechar Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou 
Countdowns ficará exclusivamente dependente da nossa Plataforma e/ou nossa equipa de gestão de clientes 
estar numa posição de aceitar Ordens suas e de as executar. Em determinadas circunstâncias, pode não ser 
possível abrir ou fechar Negociações sobre Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns connosco (ver 

parágrafos 9, 11, 14 e 20, abaixo). 
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3.2 Além disso, todas as suas Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns connosco 
são liquidados em dinheiro, não tendo você qualquer direito a qualquer instrumento subjacente (conforme 
aplicável).  

3.3  Você apenas poderá lucrar das nossas Negociações sobre Margem CFD através de mudanças nos nossos 
Preços, das nossas Countdowns através de mudanças nos nossos Preços de Resolução que signifiquem que 
a sua previsão está correta, e a partir das nossas Digital 100s quer diretamente através de mudanças nos 
nossos Preços ou sempre que a sua previsão estiver correta. Estes produtos são diferentes de quaisquer outros 
instrumentos financeiros transacionados nas Plataformas de Negociação, nas quais você pode lucrar de 
flutuações no mercado real e nas quais você pode ter direito a dividendos ou juros.  

4. Nós atuamos como criador de mercado 

4.1 Os nossos Preços têm em consideração informação atualizada sobre bolsas e mercados, com origem em 
diversas fontes. Tal significa que os nossos Preços poderão não ser idênticos a preços para instrumentos 
financeiros similares ou para o instrumento subjacente relevante cotado numa bolsa ou noutras Plataformas 
de Negociação. 

5. Você poder perder mais do que qualquer depósito ao celebrar uma Negociação sobre Margem CFD 
connosco, excepto com uma Conta CMC Start, uma Conta com uma Proteção de Saldos Negativos 
ativada ou a uma Conta com Modo de Segurança ativado. 

5.1 Sempre que você celebre Negociações com Margem CFD connosco, arrisca-se a perder mais do que o valor 
(caso exista) que tenha depositado connosco e pode ser obrigado a fazer pagamentos adicionais. Tal não se 
aplica à Conta CMC Start, a uma Conta com uma Proteção de Saldos Negativos ativada ou a uma Conta com 
Modo de Segurança ativado, com as quais você se arrisca a perder o Capital Investido. Embora a nossa 
Plataforma tenha funcionalidades que são concebidas para o ajudar a minimizar o risco de prejuízo, nenhuma 
destas, à exceção do Modo de Segurança e da Ordem Stop Loss Garantida lhe confere garantias e você não 
deve depender delas. 

5.2 O valor de prejuízo para uma Negociação com Margem CFD individual será o valor que você nos deve quando 
essa Negociação com Margem CFD for encerrada. As Negociações sobre Margem CFD envolvem 
alavancagem (também conhecida com como 'gearing' ou 'margining'), o que significa que os efeitos de 
pequenos movimentos no Preço são multiplicados e podem ter um elevado impacto sobre o valor das suas 
Posições, tanto no que respeito a lucros realizados como a perdas incorridas, pelo que quanto maior for a taxa 
de alavancagem, maior será o risco envolvido. Para além disso, a natureza da alavancagem significa que as 
suas perdas podem exceder o montante de qualquer depósito (caso exista) que você mantenha connosco 
sempre que celebrar uma Negociação com Margem CFD.  

5.3 É por isso importante que você controle as suas Negociações com Margem CFD, assim como a taxa de 
alavancagem utilizada. Qualquer pequeno movimento no Preço pode ter um elevado impacto nas suas 
Negociações com Margem CFD e Conta e poderá resultar num imediato Encerramento de Conta.  

5.4 Existem custos associados à negociação connosco. Dependendo das Negociações com Margem CFD que 
você celebra e de quanto tempo as conserva, nós poderemos exigir que você pague a comissão e/ou os custos 
de manutenção. Se você mantiver as suas Negociações com Margem CFD abertas por um período de tempo 
prolongado, os custos de manutenção agregados podem exceder o montante de quaisquer lucros ou aumentar 
as suas perdas. Invista apenas aquilo que pode perder. 

5.5 Caso tenhamos acordado fornecer-lhe o serviço de negociador de vendas e tenhamos dispensado ou permitido 
uma Margem negativa sobre a sua Conta, tal não restringirá os seus prejuízos ou responsabilidade financeira. 
Você continuará responsável por pagar todos os prejuízos previstos e pagáveis que nos sejam devidos. 

6. Você pode perder a sua Quantidade de Digital 100 em qualquer Digital 100. 

6.1 Você pode perder a totalidade da sua Quantidade de Digital 100 se a sua previsão sobre tal Digital 100 estiver 
incorreta.  

7. Você pode perder o seu Investimento em qualquer Countdown. 

7.1 Você pode perder a totalidade do Investimento colocado sobre uma Countdown se a sua previsão sobre essa 
Countdown estiver incorreta.  

8. As suas Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns estão em risco de serem 

encerradas automaticamente. 

8.1 O encerramento automático das suas Negociações com Margem CFD e/ou Posições pela nossa Plataforma 
e/ou equipa de gestão de clientes (se nós tivermos acordado consigo o fornecimento do serviço de negociador 
de vendas) é destinado a impedir que você incorra em prejuízos adicionais, podendo nós encerrar todas as 
Negociações com Margem CFD e/ou Posições na sua Conta, e não somente as Negociações com Margem 
CFD que registem prejuízos. No entanto, nós não garantimos tal encerramento e você não deve depender 
deste. É da sua responsabilidade controlar atentamente as suas Posições e a sua Quantidade de Reavaliação 
da Conta. A nossa Plataforma e/ou equipa de gestão de clientes tentará notificá-lo sempre que a sua 
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Quantidade de Reavaliação da Conta atinja um nível específico, embora você não deva depender da nossa 
Plataforma e/ou equipa de gestão de clientes para lhe comunicar esse aviso. Para evitar um Encerramento de 
Conta, você deve manter um montante na sua Conta que lhe permita suficiente margem para manter as suas 
Posições abertas no caso de alterações súbitas ao montante de Margem exigido que resulte de movimentos 
de Preço. É importante notar que um montante depositado na sua Conta (que possa aparentar ser suficiente) 
pode muito rapidamente tornar-se insuficiente, devido a condições de mercado em mudança rápida. 

8.2 Caso tenhamos acordado fornecer-lhe um serviço de negociador de vendas, se um Encerramento de Conta for 
ativado fora das horas de serviço no Reino Unido, o procedimento de Encerramento de Conta poderá ser 
atrasado. O saldo na sua Conta poderá ser significativamente menor no momento em que conseguirmos 
contactá-lo devido a, por exemplo, movimentos de mercado.  

8.3 Os Digital 100s e as Countdowns não serão fechados como parte do processo detalhado no parágrafo 8.1. 

8.4 Assim que uma Countdown tiver sido celebrada, não poderá ser encerrada por si. Todas as Countdowns serão 
encerradas e liquidadas automaticamente pela nossa Plataforma no vencimento da Countdown. 

8.5 Além disso, se você não encerrar os seus Digital 100s antes do início do período de pré-encerramento no final 
do vencimento do Digital 100 em causa, os Digital 100s serão encerrados automaticamente pela nossa 
Plataforma assim que for atingido o vencimento do Digital 100 em causa.  

9. As circunstâncias de mercado podem ter um impacto nas suas Negociações com Margem CFD, Digital 

100s e/ou Countdowns.  

9.1 A nossa Plataforma, e a informação fornecida pela nossa equipa de gestão de clientes, está dependente da 
disponibilidade de preços e da liquidez nas bolsas, mercados e outros locais a partir dos quais reunimos dados 
de mercado e informações semelhantes. Como resultado, as circunstâncias de mercado podem afetar a sua 
capacidade de colocar uma Ordem para uma Negociação com Margem CFD ou fechar uma Negociação com 
Margem CFD connosco, e podemos não ser capazes de executar as suas Ordens com Margem CFD sempre 
que não pudermos iniciar a correspondente transação para cobrir o nosso próprio risco.  Além disso, quando 
entramos numa transação correspondente para cobrir o nosso risco, tal influencia os Preços que nós indicamos 
na nossa Plataforma e/ou através da nossa equipa de gestão de clientes. 

9.2 As circunstâncias de mercado podem, de igual modo, ter impacto na sua capacidade de colocar uma Ordem 
para um Digital 100 ou uma Countdown ou fechar um Digital 100 connosco, podendo igualmente afetar a nossa 
capacidade de resolver um Digital 100 ou Countdown quando estes vencerem. Se ocorrer um evento que 
impeça a nossa Plataforma de determinar um Preço para um Digital 100 ou o Preço aplicável para uma 
Countdown, o seu Digital 100 ou Countdown poderá ser cancelado ou declarado inválido. 

9.3 Os mercados financeiros podem flutuar rapidamente e tal afetará os nossos Preços. Quaisquer alterações nos 
nossos Preços terão um efeito direto e em tempo real sobre as suas Negociações com Margem CFD, Digital 
100s, Countdowns e Conta. Uma das formas de volatilidade de preço que pode ocorrer regularmente é o 
gapping, que se caracteriza por uma mudança repentina de um nível para outro, causada (por exemplo) por 
eventos económicos inesperados ou no momento de abertura do mercado. Em períodos de volatilidade de 
preço poderá nem sempre haver uma oportunidade de você colocar uma Ordem para Negociação com Margem 
CFD entre dois Preços, ou para a nossa Plataforma e/ou a nossa equipa de gestão de clientes (se nós tivermos 
acordado consigo o fornecimento do serviço de negociador de vendas) poder executar uma Ordem Pendente 
para uma Negociação com Margem CFD a um Preço que se situe entre esses dois Preços. Uma volatilidade 
de preços deste tipo pode resultar na sua Ordem ser executada ao próximo Preço disponível e você incorrer 
em perdas significativas se o Preço for menos favorável numa Negociação com Margem CFD afetada.  

10. O Preço de uma Negociação com Margem CFD, Digital 100 e/ou Countdown pode ser diferente do Preço 
que você veja na nossa Plataforma e/ou o Preço fornecido pelo nossa equipa de gestão de clientes, no 

momento em que você coloque uma Ordem. 

10.1 Como resultado de flutuações em mercados financeiros e/ou considerações técnicas, existe um risco de que o 
Preço e/ou Preço de Liquidação (conforme aplicável) que você visualize através do seu dispositivo e/ou que 
lhe seja fornecido pela nossa equipa de gestão de clientes quando você coloca uma Ordem, não seja idêntico 
ao preço a que a Negociação com Margem CFD, Digital 100 ou Countdown seja executado, e que a diferença 
correspondente o coloque em desvantagem. Tentamos gerar Preços e Preços de Liquidação numa base 
contínua e ter os Preços e os Preços de Liquidação atualmente aplicáveis exibidos na nossa Plataforma o mais 
depressa possível. No entanto, certas condições técnicas podem levar a uma alteração nos Preços e/ou Preços 
de Liquidação aplicáveis entre o momento em que uma Ordem é colocada e o momento em que é recebida por 
nós e executada pela nossa Plataforma. Se ocorrerem tais alterações, a Ordem é geralmente executada ao 
Preço aplicável quando esta for executada pela nossa Plataforma.  

10.2 Tais movimentos nos Preços tanto podem ser em seu prejuízo como ter um impacto favorável. Você pode 
limitar o efeito de tais movimentos nos Preços através da utilização de um Limite (nas Ordens em que tal estiver 
disponível) ou através da aplicação de certos limites sobre a sua Ordem. 
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11. Os riscos técnicos e outras circunstâncias podem afetar as suas Negociações com Margem CFD, Digital 
100s e/ou Countdowns. 

11.1 Existe um risco de que outras circunstâncias nos possam impedir de executar Ordens ou impedi-lo de aceder 
à nossa Plataforma e/ou equipa de gestão de clientes, tais como erros de sistema ou interrupções. Tais 
circunstâncias poder significar que você não consegue aceder à nossa Plataforma e/ou equipa de gestão de 
clientes, o que poderá colocar um risco significativo na execução das suas Ordens. 

12. Diferentes Produtos representam riscos diferentes. 

12.1 Nós oferecemos diversos Produtos que são derivados de diferentes instrumentos subjacentes. Cada um destes 
Produtos representa riscos específicos que podem diferir muito de outros Produtos, como por exemplo, no que 
diz respeito à variação e à velocidade das flutuações de Preços ou no que diz respeito à liquidez. Certos 
Produtos, tais como Negociações com Margem CFD sobre criptomoedas, são mais voláteis que outros e podem 
ser ainda mais susceptíveis a movimentos súbitos e acentuados no seu Preço, o que pode afetar o valor das 
sua Posições.  Por conseguinte, você deve assegurar que compreende os riscos específicos de um produto 
antes de abrir uma Negociação com Margem CFD sobre esse Produto. 

12.2 Sempre que um Produto for baseado em múltiplos instrumentos subjacentes (conhecido como um 'produto 
cabaz') o risco envolvido nesse produto cabaz ficará dependente dos seus elementos constituintes, e as 
semelhanças nos constituintes de um produto cabaz podem tornar o produto cabaz mais arriscado. Se você 
optar por utilizar um produto cabaz, então você deve certificar-se de que compreende os riscos envolvidos em: 
(a) todos os diferentes componentes, (b) a combinação global dos componentes do o produto e (c) como são 
atribuídas as respetivas ponderações aos componentes.  

13. Criptomoedas (quando disponíveis). 

13.1 As criptomoedas, geralmente desreguladas pela sua própria natureza, são investimentos especulativos de alto 
risco, que afetarão quaisquer Negociações com Margem CFD de criptomoedas que você celebrar connosco. 
No entanto, os CFDs (incluindo Negociações com Margem CFD) vinculados a criptomoedas são regulados pela 

Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido. 

13.2 O valor das criptomoedas e, consequentemente, o valor das Negociações com Margem CFD a estas 
vinculadas, é extremamente volátil. São vulneráveis a mudanças repentinas no preço devidas a eventos 
inesperados ou alterações de sentimento. As Negociações com Margem CFD são produtos alavancados. Deste 
modo, a combinação de crescente volatilidade e alavancagem tem o potencial de aumentar significativamente 
as suas perdas se o mercado se mover contra si, relativamente a Negociações com Margem CFD baseadas 
noutros Produtos.    

13.3 Você apenas deve investir em Negociações com Margem CFD de criptomoedas se você considerar que tem o 
conhecimento e experiência sobre, e a compreensão dos riscos associados a, tanto CFDs como criptomoedas. 

14. Mercados externos acrescentam riscos adicionais. 

14.1 Os mercados estrangeiros envolverão diferentes riscos originários dos mercados do Reino Unido e, em alguns 
casos, esses riscos serão maiores que aqueles tipicamente associados aos mercados do Reino Unido. Tais 
riscos podem prejudicar a nossa capacidade de gerar Preços. O potencial para lucro ou prejuízo de 
Negociações com Margem CFD associadas a mercados externos serão também afetados pelas flutuações nas 
taxas de câmbio, e você deve ter em consideração como tais flutuações podem afetá-lo antes de entrar numa 

Negociação com Margem CFD. 

14.2 Em particular, sempre que a Moeda do Produto correspondente for diferente da Moeda da Conta 
correspondente, quaisquer exigência de Margem, custos de exploração, prejuízos realizados e não realizados 
ou lucros serão convertidos na Moeda da Conta à Taxa de Conversão da Moeda. Dependendo da sua Taxa 
de Conversão da Moeda e flutuações cambiais, tal pode ter um impacto no seu Montante de Reavaliação de 
Conta e em qualquer eventual lucro que você realize ou perdas em que você incorra. 

15. Você não deve financiar as suas Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns 
connosco com crédito. 

15.1 Você não deve estar dependente de ser capaz de reembolsar fundos emprestados com quaisquer lucros de 
Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou Countdowns efetuados connosco. 

16. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. 

16.1 Você deve ter em conta que quaisquer desempenho, simulação ou previsão não são indicativos de 
desempenho futuro. Deste modo, você não pode e não deve fazer quaisquer pressupostos sobre desempenho 
futuro baseado em quaisquer desempenho, simulação ou previsões passados. 

17. Nós não podemos garantir a proteção do seu dinheiro. 

17.1 Se você for classificado como um Cliente Não Profissional, o dinheiro que nós temos em seu nome será mantido 
numa conta bancária segregada de dinheiro do cliente, e separada do nosso próprio dinheiro, embora tal possa 
não conferir total proteção (se, por exemplo, se o banco que utilizarmos se tornar insolvente).  
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17.2 Os detalhes completos sobre como tratamos o seu dinheiro são fornecidos nas nossas Condições de Negócio 
e você deve garantir que leu cuidadosamente as Condições de Negócio antes de abrir uma Conta connosco 
ou celebrar uma Negociação com Margem CFD, Digital 100 ou Countdown.  

18. O tratamento fiscal pode variar. 

18.1 O tratamento fiscal das suas atividades negociais depende das suas circunstâncias individuais e pode ser 

sujeito a alterações no futuro. 

19. Acesso à nossa Plataforma através de aplicações móveis. 

19.1 As funções que lhe permitem aceder à nossa Plataforma através de aplicações móveis não são idênticas às 
funções disponíveis para si quando acede à nossa Plataforma através de um computador de secretária. Tal 
pode limitar a informação que você é capaz de visualizar em qualquer momento particular e afetar 
negativamente a sua capacidade de tomar ações rápidas e fiáveis na nossa Plataforma e de limitar os riscos 
relacionados.  

20. Acesso ao serviço de venda-comerciante. 

20.1 Caso nós tenhamos expressamente acordado fornecer-lhe o serviço de negociador de vendas, tudo faremos 
para lhe disponibilizar a equipa de gestão de clientes sempre que tal seja por si solicitado. No entanto, durante 
os períodos de mais elevada procura, e devido a  outras circunstâncias fora do nosso controlo (ver parágrafo 
11 acima), não podemos prometer que você será sempre capaz de contactar a equipa de gestão de clientes. 
Tal pode impedi-lo de tomar rápidas ações e aumenta o risco associado com Produtos.  

 

 


