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DIVULGAÇÃO DE RISCO – Risk 
Disclousure 
 

A Admiral Markets UK Ltd é uma empresa autorizada e regulamentada pela Autoridade de 
Conduta Financeira (FCA), sob o número de registo 595450. A empresa também está 
regulamentada de acordo com a Diretiva em matéria de Mercado de Instrumentos Financeiros 
(DMIF) em comparação com outros organismos dentro da União Europeia ao abrigo do “Regime 
de Passaporte Europeu” da DMIF.  

Os nossos dados de autorização e de permissão podem ser encontrados no site do FCA em 
www.fca.gov.uk  .  

A sede social da Admiral Markets UK Ltd fica em One Love Lane, em Londres no Reino Unido, 
EC2V 7JN. O nosso número de registo de sociedade no “Companies House” é 08171762.  

O objetivo deste documento é o de informar acerca dos possíveis riscos associados a Contratos 
comerciais por Diferenças (CFD) e a investimentos no Mercado de Câmbios (Forex, FX), 
conforme exigido pela Diretiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e pelo 
FCA. A consulta deste documento de divulgação não implica nenhuma obrigação de 
compromisso de investimento connosco. No entanto, o conteúdo do mesmo é dirigido aos que 
se propõem negociar com a Admiral Markets UK Ltd. É dado conhecimento e, portanto, deve ser 
tido em consideração, que a presente Divulgação de Risco não contém todos os riscos 
envolvidos na negociação de CFD e em Forex, e existe com o propósito de servir como guia para 
auxiliar o Cliente a reconhecer os possíveis riscos envolvidos. Cada Cliente deve assegurar que 
toma a sua decisão com conhecimento de causa e que está satisfeito com as informações que 
lhe foram disponibilizadas. Se não tiver certeza ou não entender o presente documento de 
Divulgação de Risco, pedimos-lhe que procure aconselhamento financeiro independente.  

PEDIMOS-LHE QUE LEIA O TEXTO ABAIXO ANTES DE REALIZAR QUAISQUER NEGÓCIOS 
CONNOSCO  

Antes de negociar em CFD e Forex deve estar ciente dos riscos envolvidos. O elevado grau de 
alavancagem associado a estes tipos de investimentos faz com que o grau de risco, em 
comparação com outros produtos financeiros, seja mais elevado. A alavancagem (ou margem 
comercial) pode funcionar contra si, resultando em perdas substanciais, assim como a seu favor, 
resultando em ganhos substanciais.  

O desempenho anterior destes tipos de investimentos não garante quaisquer resultados futuros. 
Deve ter em consideração quaisquer comissões e obrigações fiscais que irá ter ao investir 
connosco. A Admiral Markets UK Ltd não assume responsabilidade por quaisquer impostos que 
você possa vir a ter de pagar sobre quaisquer lucros realizados, durante o tempo em que for 
titular de uma conta connosco.  

A Negociação em Margem pressupõe um elevado nível de risco e não é adequada para todos os 
investidores. O elevado grau de alavancagem pode funcionar contra si, assim como a seu favor, 

http://www.fca.gov.uk/


 

Admiral Markets UK Ltd 
One Love Lane 

Londres, EC2V 7JN, Reino Unido 
 

Tel: +44 (0)20 7726 4003 
Número de Registo FCA: 595450 

Empresa número: 08171762 

 
 

 

 
Divulgação de Risco V1 08.03.13 2 

e a velocidade a que os lucros e as perdas podem ocorrer faz com que os clientes tenham de 
acompanhar as posições de perto - a monitorização das negociações abertas é da 
responsabilidade exclusiva dos clientes. Antes de entrar em negociações, deve considerar 
atentamente os seus objetivos de investimento, o seu nível de experiência financeira e a sua 
apetência por risco. Se não tiver certeza quanto à adequação dos produtos disponibilizados pela 
Admiral Markets UK Ltd, sugerimos que procure aconselhamento financeiro independente. Existe 
sempre uma relação entre a recompensa elevada e o risco elevado. Qualquer tipo de 
especulações de mercado ou de comercialização que possa render lucros invulgarmente elevados 
está sujeito a elevados riscos. Apenas os fundos excedentes devem ser colocados em risco e 
quem não possuir tais fundos não deve participar na negociação de CFD ou de Forex. 

A NEGOCIAÇÃO NÃO É VIÁVEL PARA TODOS.  

A NEGOCIAÇÃO DE CFD E DE FOREX ENVOLVE RISCOS ELEVADOS E PODE LEVAR À 
PERDA COMPLETA DOS SEUS FUNDOS  

De acordo com a regulamentação da DMIF e do FCA, a Admiral Markets UK Ltd é obrigada a 
emitir este documento de divulgação de risco e a divulgar a forma como gerimos Conflitos de 
Interesses, a “Execução nas Melhores Condições”, e as questões relativas ao procedimento de 
apresentação de quaisquer reclamações que possa ter contra nós, assim como o nosso estatuto 
regulamentar.  

As nossas Política de Conflitos de Interesses e Política de Execução nas Melhores Condições 
estão disponíveis no nosso website: www.admiralmarkets.co.uk.   

Se tiver uma Reclamação acerca do serviço que recebeu da nossa parte, pedimos-lhe que entre 
em contacto com:  info.uk@admiralmarkets.co.uk em primeira instância. No nosso website irá 
encontrar uma descrição pormenorizada do nosso processo de reclamações.  

Diferentes instrumentos envolvem diferentes níveis de exposição ao risco, e para decidir acerca 
da negociação de tais instrumentos deve tomar em consideração os seguintes tópicos:  

1. CFD no Geral  
Os CFD são produtos financeiros complexos, que, geralmente, só são encerrados quando um 
cliente opta por encerrar uma posição aberta existente e, portanto, geralmente, não possuem 
data de vencimento definida.  

Os CFD podem ser comparados com futuros, que podem ser adquiridos em relação a 
determinados índices, metais preciosos, petróleo, matérias-primas ou instrumentos financeiros. 
No entanto, ao contrário de outros futuros, estes contratos só podem ser liquidados em dinheiro. 
Investir num CFD comporta riscos semelhantes a investir num futuro e deve estar consciente dos 
mesmos. As transações em CFD também podem ter um passivo contingente e deverá estar 
ciente das implicações do mesmo, conforme estabelecido nos parágrafos 3, 5, 17 e 18 abaixo. 
Todas as negociações de CFD são contratos por diferença, o que significa que os clientes não 
têm qualquer direito ao instrumento subjacente ou aos direitos que lhes sejam relativos a menos 
que especificamente declarado no CFD. Isto não inclui qualquer direito sobre as ações de 
referência ou quaisquer direitos de voto.  

http://www.admiralmarkets.co.uk/
mailto:info.uk@admiralmarkets.co.uk


 

Admiral Markets UK Ltd 
One Love Lane 

Londres, EC2V 7JN, Reino Unido 
 

Tel: +44 (0)20 7726 4003 
Número de Registo FCA: 595450 

Empresa número: 08171762 

 
 

 

 
Divulgação de Risco V1 08.03.13 3 

2. Investir em Forex, índices, metais 
preciosos, petróleo e matérias-primas  
Investir em Forex, índices, metais preciosos, petróleo e matérias-primas comporta riscos 
semelhantes a investir num futuro e deverá estar ciente dos mesmos. As operações com 
margem comercial em Forex, índices, metais preciosos, petróleo e matérias-primas também 
podem ter um passivo contingente e deverá estar ciente das implicações das mesmas, 
estabelecidas nos parágrafos 3 e 4 abaixo.  

Além das divulgações norma da indústria constantes na presente Divulgação de Risco, deverá 
estar ciente de que as negociações em matéria de margens em Forex, índices, metais preciosos, 
petróleo e matérias-primas são algumas das mais arriscadas formas de investimento disponíveis 
no mercado financeiro e são adequadas apenas para instituições e indivíduos qualificados. Dada 
a possibilidade de perder todo o investimento, a especulação em metais preciosos, índices, 
petróleo, matérias-primas ou Forex só deve ser realizada com fundos de capital de risco que, se 
forem perdidos, não afetem significativamente o seu bem-estar financeiro pessoal ou o da 
instituição.  

3. Mercados externos  
Os mercados externos comportam riscos diferentes dos mercados nativos do cliente. Em alguns 
casos, os riscos são mais elevados. O potencial de lucro ou perda das operações em mercados 
externos ou em divisa estrangeira será afetado por flutuações nas taxas de câmbio. Tais riscos 
aumentados incluem os riscos de encargos relativos a políticas e a política económica num meio 
externo, o que pode alterar de forma substancial e permanente as condições, os termos, a 
viabilidade comercial ou o preço de uma divisa estrangeira.  

4. Ordens ou estratégias de redução de risco  
O estabelecimento de certas ordens (por exemplo, ordens de “parar perda” ou “parar limites”) 
que pretendem limitar as perdas a determinados montantes podem nem sempre funcionar 
porque as condições de mercado ou as limitações tecnológicas podem impossibilitar a execução 
das mesmas. Se os clientes negociarem utilizando tais ordens ou estratégias, fazem-no 
aceitando este risco.  

5. Operações de passivos contingentes  
Os CFD e Forex são operações em matéria de margens que requerem a execução de uma série 
de pagamentos em relação ao valor do contrato, em vez de se pagar de imediato a totalidade do 
valor do contrato. Pode ter de suportar uma perda total da margem que depositou na Admiral 
Markets UK Ltd para estabelecer ou manter uma posição. A Admiral Markets UK Ltd reavalia as 
suas posições abertas de forma contínua ao longo de cada dia útil, e quaisquer lucros ou perdas 
serão imediatamente refletidos na sua conta. Uma perda pode fazer com que seja chamado a 
pagar uma margem adicional substancial a curto prazo para manter as suas posições em aberto.  
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A Admiral Markets UK Ltd também pode alterar as taxas de margem inicial e/ou requisitos de 
negociações nocionais, a qualquer momento, o que também pode resultar numa alteração da 
margem que você é obrigado a manter. Se não mantiver sempre uma margem suficiente na sua 
conta e/ou não fornecer tais fundos adicionais dentro do prazo exigido, as suas posições abertas 
podem ser encerradas após uma perda e será responsável por qualquer défice resultante.  

6. Alavancagem  
Enquanto, por um lado, os instrumentos derivados podem ser utilizados para a gestão do risco, 
por outro lado, alguns investimentos são inadequados para muitos dos investidores.  

A negociação de CFD e Forex comporta um elevado grau de risco. A engrenagem e alavancagem 
que se pode obter com a negociação de CFD e Forex significa que só precisa de realizar um 
pequeno depósito para começar a negociar com a Admiral Markets UK Ltd, embora este pequeno 
depósito possa resultar em grandes perdas ou grandes ganhos. As transações altamente 
alavancadas estão sujeitas a mudanças significativas no valor, como resultado de mudanças 
relativamente pequenas no valor ou nível de um instrumento subjacente ou fator de mercado 
relacionado.  

7. Operações de Balcão (OTC)  
Ao negociar CFD, está a especular sobre a variação antecipada de preços para um determinado 
instrumento subjacente. Esta negociação não ocorre em mercados regulamentados. Irá celebrar 
diretamente um contrato com a Admiral Markets UK Ltd em relação ao instrumento financeiro ou 
a outro instrumento subjacente que deseje negociar sob a forma de um CFD. Todas as posições 
abertas com a Admiral Markets UK Ltd devem ser encerradas com a Admiral Markets UK Ltd e 
não podem ser encerradas com qualquer outra parte.  

A negociação de transações financeiras OTC pode expô-lo a riscos mais elevados do que a 
negociação num mercado regulamentado, porque não existe mercado onde possa encerrar as 
suas posições abertas e os preços e outras condições são definidos por nós e sujeitos a 
quaisquer requisitos legais/regulamentares. As transações OTC podem aumentar o risco de 
liquidez e introduzir outros fatores de risco significativos: pode ser impossível, por exemplo, 
avaliar o valor de uma posição resultante de uma operação fora do mercado ou determinar qual 
é a exposição ao risco. Além disso, os preços das propostas e preços de oferta não precisam de 
ser cotados pela Admiral Markets UK Ltd e, mesmo quando isso acontece, a Admiral Markets UK 
Ltd pode considerar que é difícil estabelecer um preço justo, principalmente quando o câmbio ou 
o mercado relevante do instrumento subjacente está encerrado ou suspenso. Também está 
exposto ao risco de falência da Admiral Markets UK Ltd. No entanto, para salvaguardar essa 
situação improvável, somos membros do Programa de Compensação de Serviços Financeiros 
(FSCS):  

http://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ   

8. Preços  

http://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ
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Os preços afixados na plataforma Admiral Markets UK Ltd (a “Plataforma”) podem não refletir 
necessariamente o mercado mais abrangente. A Admiral Markets UK Ltd irá selecionar os preços 
de encerramento a utilizar na determinação dos requisitos em matéria de margens e na 
marcação periódica das posições de mercado na sua conta e no encerramento de tais posições. 
Embora a Admiral Markets UK Ltd espere que estes preços estejam razoavelmente aproximados 
dos disponíveis naquilo que é conhecido como o mercado interbancário ou qualquer câmbio 
adequado ou outro mercado financeiro (o “Mercado de Referência”), os preços que a Admiral 
Markets UK Ltd utiliza podem diferir dos que são disponibilizados aos bancos e a outros 
participantes no Mercado de Referência. Consequentemente, a Admiral Markets UK Ltd pode 
servir-se de considerável poder discricionário na fixação dos requisitos em matéria de margens e 
recolha de fundos de margem. Como os produtos estão, em parte, relacionados com o 
instrumento subjacente, deve garantir que está ciente dos riscos envolvidos no instrumento 
subjacente, incluindo flutuação cambial, volatilidade e alterações repentinas de preços (uma 
mudança súbita de preço que pode ser causada por muitos fatores, incluindo mas não limitado 
a, acontecimentos económicos, comunicados ao mercado e períodos em que não ocorre 
negociação no instrumento subjacente).  

Uma paragem não-garantida não irá protegê-lo contra este risco, pois não é imediata e só 
aciona uma ordem de encerramento da posição ao preço mais aproximado disponível.  

9. Risco de fim de semana  
Existem várias situações, acontecimentos ou eventos que podem surgir ao longo de um fim-de-
semana, período em que geralmente os mercados encerram a negociação, o que pode fazer com 
que os mercados abram a um preço significativamente diferente daquele que tinham quando 
encerraram na sexta-feira à tarde. Não é possível usar a plataforma para colocar ou alterar 
ordens durante o fim-de-semana e noutros momentos em que os mercados estejam geralmente 
encerrados. Existe o risco substancial de que as ordens de “parar perda” programadas para 
proteger as posições em aberto detidas durante o fim-de-semana sejam executadas a níveis 
significativamente piores do que o seu preço especificado. Ao fazê-lo, o cliente aceita o respetivo 
risco e será responsável por qualquer défice resultante.  

10. Negociação eletrónica  
A negociação de contratos OTC através da Plataforma pode diferir da negociação noutros 
sistemas eletrónicos de negociação, assim como da negociação num mercado convencional ou 
aberto. Ficará exposto aos riscos associados ao sistema eletrónico de negociação, incluindo 
falhas do hardware e software e inacessibilidade ao sistema, no que diz respeito à Plataforma, 
aos seus sistemas e infraestruturas de comunicações (por exemplo, a Internet), que o ligam à 
Plataforma.  

11. Negociação intradiária  
A negociação intradiária online permite-lhe fazer inúmeras transações.  

12. Suspensões de negociação  
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Em determinadas condições, pode ser difícil ou impossível liquidar uma posição. Isso pode 
ocorrer, por exemplo, em momentos de rápida movimentação de preços, quando o preço de um 
instrumento subjacente subir ou cair de tal forma durante uma sessão de negociação, que a 
negociação do instrumento subjacente fique limitada ou suspensa. Quando isso ocorre, o cliente 
aceita qualquer risco associado e a responsabilidade por qualquer défice resultante. O cliente 
também deve estar ciente de que, sob determinadas circunstâncias, a Admiral Markets UK Ltd 
pode ser obrigada a encerrar posições devido a instruções normativas ou cambiais e, como tal, a 
Admiral Markets UK Ltd não é responsável por quaisquer perdas que possam daí resultar.  

13. Comissões  
Antes de entrar em negociações, deve obter detalhes acerca de todas as comissões e outros 
encargos de que será responsável, conforme indicado na Tabela de Taxas disponível no sítio da 
Admiral Markets UK Ltd. Os clientes devem informar-se acerca dos potenciais custos e 
obrigações que possam advir dessa posição, incluindo, mas não exclusivamente: Swaps, 
Operações das Sociedades tais como Direitos de Emissão, Dividendos, Fracionamento de Ações, 
etc.  

14. Insolvência  
Qualquer situação de insolvência ou de incumprimento da parte do cliente pode resultar na 
liquidação ou encerramento de posições sem o seu consentimento. Além disso, irá transferir 
plena propriedade e titularidade de uma parte da totalidade do dinheiro que irá depositar na 
Admiral Markets UK Ltd. Isso irá representar um montante necessário para garantir as suas 
obrigações, presentes ou futuras, reais ou contingentes, em relação à Admiral Markets UK Ltd, 
incluindo os requisitos em matéria de margens. A Admiral Markets UK Ltd vai determinar a 
quantia de dinheiro necessária para garantir as suas obrigações para com a Admiral Markets UK 
Ltd, a seu exclusivo critério, numa base diária (com base nas suas posições abertas e negociação 
diárias, tendo em conta as condições de mercado), cuja quantia pode ser mais elevada do que 
os requisitos em matéria de margens. Não terá direito a qualquer reivindicação de propriedade 
sobre essa quantia de dinheiro, que não estará sujeita a segregação ou a outras obrigações ao 
abrigo das regras dos fundos dos clientes em vigor ao longo do tempo, sob a lei aplicável, e 
pode ser transacionada por conta da Admiral Markets UK Ltd. Essa quantia de dinheiro poderá, 
portanto, tornar-se irrecuperável em situação de insolvência ou incumprimento da Admiral 
Markets UK Ltd.  

15. Comunicação  
A Admiral Markets UK Ltd não aceita quaisquer responsabilidades por quaisquer perdas que 
possam surgir como resultado de uma comunicação tardia ou não recebida, enviada para um 
cliente da nossa parte, sob qualquer forma. O cliente aceita ainda, que a Admiral Markets UK Ltd 
não é responsável por eventuais perdas decorrentes do acesso não autorizado de terceiros à 
plataforma de negociação dos clientes, exceto em caso de negligência grosseira, em nome da 
empresa ou da sua equipa. O cliente é responsável por manter seguros todos os dados de 
acesso e a Admiral Markets UK Ltd recomenda que os dados do utilizador não sejam anotados 
de forma escrita ou memorizados eletronicamente.  
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16. Aconselhamento  
A Admiral Markets UK Ltd não presta aconselhamento de investimentos e é uma organização 
com funções apenas executivas. Apesar de, segundo as nossas próprias autorizações, podermos 
fazer avaliações gerais dos mercados, tais avaliações não são conselhos de investimento 
individuais e não têm em consideração as suas circunstâncias individuais. Qualquer decisão de 
negociação é tomada apenas pelo próprio Cliente.  

Em conformidade com a DMIF, somos obrigados a avaliar a adequação deste tipo de produto 
para uma pessoa genérica que forneça informações semelhantes, como você. Isso não significa 
que, ao permitir-lhe que abra uma conta, lhe estejamos a oferecer um conselho de investimento 
individual de que este produto é, de facto, adequado para si, dadas as suas circunstâncias 
individuais - estamos sim, a indicar que pode ser adequado para alguém que pertença à mesma 
categoria geral de riqueza e experiência. Para o fazer, iremos pedir-lhe informações a respeito 
da sua experiência de negociação e dos seus ativos e ganhos financeiros. Não iremos controlar, 
em seu nome, se as informações fornecidas na candidatura continuam a ser verdade ou se a sua 
situação financeira continua a mesma. Os Clientes têm a responsabilidade exclusiva de garantir 
que nos mantêm atualizados com todas as informações relevantes que possam afetar a 
adequação do produto.  

17. Operações Empresariais: Partilhar CFD  
Tenha em consideração que o tratamento que recebe durante uma operação empresarial pode 
ser menos favorável do que se for o dono do instrumento subjacente, porque as mudanças que 
fazemos podem ter que ser feitas como reação e no momento, antes do exigido pela operação 
empresarial. Portanto, o tempo que terá para tomar decisões pode ser consideravelmente 
menor; as opções disponíveis podem ser mais restritivas/menos vantajosas e pode acontecer 
que não exista a opção de encerrar a posição. Tendo em conta que os acontecimentos 
empresariais podem, muitas vezes, ser anunciados com muito pouca antecedência, pode não ter 
nenhuma oportunidade ou a escolha de encerrar posições para evitar tais consequências e esses 
acontecimentos podem exigir-lhe que forneça mais fundos para cobrir margem num período 
muito curto.  

18. Venda a Descoberto de Ações de CFD  
A venda a descoberto de ações de CFD tem riscos adicionais que não se aplicam à posição de 
compra. Isto inclui, mas não de forma exclusiva, a obrigação de aceitar o reverso de uma 
oportunidade de compra, por exemplo, direitos de emissão, fazendo com que adote uma posição 
ainda mais a descoberto em relação a preços desfavoráveis ou a pagar uma quantia para 
comprar novamente os direitos de escolha, os quais podem ser decididos pela Admiral Markets 
UK Ltd sem a sua opinião, em termos decididos pela Admiral Markets UK Ltd, ou que lhe seja 
exigida opinião num prazo mais curto do que teria na ação subjacente. Pode ser submetido a 
recompra de forma forçada devido a operações empresariais, condições de empréstimo de ações 
ou requisitos/alterações regulamentares e poderá ter encargos de empréstimo variáveis, 
enquanto a posição estiver aberta.  
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19. Monitorização de Posições  
A monitorização das posições em aberto é sempre da responsabilidade dos clientes. E estes 
devem ter sempre capacidade para o fazer. Apesar de tentarmos fechar posições logo após a 
sua margem ter sido atingida, não podemos garantir que isso será possível e, portanto, você irá 
permanecer responsável por qualquer défice resultante.  

Este documento deve ser lido em conjunto com: A Política de Execução nas Melhores Condições, 
os Termos de Negócio e qualquer outro documento fornecido ou disponibilizado ao cliente no 
nosso sítio.  
  


