
 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ Licença CYSEC número 164/12  
10 Agiou Athanasiou, edifício Ksenos, Pisos 6 e 7, 4105, Limassol, Chipre 

Telefone: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
1 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DE RISCOS E  
ADVERTÊNCIAS SOBRE CFDS  
Indication Investments Limited 
Licença CYSEC Número 164/12 
Versão 2.0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ Licença CYSEC número 164/12  
10 Agiou Athanasiou, edifício Ksenos, Pisos 6 e 7, 4105, Limassol, Chipre 

Telefone: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
2 

1. Introdução 

1.1. Esta divulgação de risco e advertências são fornecidos para si (nosso Cliente e potencial Cliente) em 
conformidade com a Lei  87(Ι)/2017  da Prestação de Serviços de Investimento, Exercício de Atividades de 
Investimento, Operação dos Mercados Regulamentados e Outros Assuntos Relacionadas, e respetivas 
alterações (a “Lei”), que é aplicável à Indication Investments Ltd ("a Empresa”). 

1.2. Todos os Clientes e potenciais Clientes devem ler cuidadosamente a divulgação de riscos e as advertências 
contidas neste documento, antes de registar uma conta de investimento junto da Empresa e antes de começar 
a negociar com a Empresa. No entanto, tenha em atenção que este documento não consegue explicar, nem 
explica, todos os riscos e outros aspetos significativos associados à negociação de Instrumentos Financeiros. O 
aviso foi criado para explicar, em termos gerais, a natureza dos riscos envolvidos quando negocia Instrumentos 
Financeiros em termos justos e não enganosos. 

1.3. A Empresa executa ordens do Cliente em relação aos seguintes Instrumentos Financeiros: 

● Contratos financeiros para a diferença ("CFDs") sobre ações, matérias-primas, índices, pares de moedas (forex) 
e metais. Os CFDs também podem ser referidos como "Instrumentos Financeiros" neste Aviso. 

2. Taxas e impostos 

2.1. A Prestação de Serviços pela Empresa ao Cliente está sujeita a tarifas, disponíveis no website da Empresa em 
https://libertex.com/. Antes de o Cliente começar a negociar, deverá obter detalhes sobre todas as taxas, 
comissões e custos pelas quais o Cliente será responsável. É responsabilidade do cliente verificar se existem 
mudanças nas taxas. 

2.2. Se quaisquer taxas não forem expressas em termos monetários (mas, por exemplo, em percentagem de valor 
de contrato), o Cliente deverá certificar-se de que compreende o montante provável de tais taxas. 

2.3. A Empresa poderá alterar as suas taxas a qualquer momento, de acordo com as disposições do Contrato do 
Cliente encontradas no site da Empresa. 

2.4. Existe o risco de as transações do Cliente por qualquer Instrumento Financeiro possam estar ou ficar sujeitas a 
impostos e/ou qualquer outro encargo, por exemplo, por causa de alterações na legislação ou pelas suas 
circunstâncias pessoais. A Empresa não garante que nenhum imposto e/ou qualquer outro imposto de selo serão 
pagos. A Empresa não oferece aconselhamento fiscal e recomenda que o Cliente procure aconselhamento de 
um profissional fiscal competente se o Cliente tiver alguma dúvida. 

2.5. O Cliente é responsável por quaisquer impostos e/ou qualquer outro encargo que possa ocorrer em relação às 
suas transações. 

2.6. Os impostos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

2.7. Se exigido pela Lei aplicável, a Empresa deverá deduzir na origem de qualquer pagamento devido ao Cliente tais 
montantes, exigidos pelas autoridades fiscais a serem deduzidos de acordo com a Lei aplicável. 

2.8. É possível que possam surgir outros custos, incluindo impostos, relativos a Transações realizadas na(s) 
Plataforma(s) de Negociação, pelos quais o Cliente seja responsável e que não sejam pagos por nós nem 
impostos pela Empresa. Embora seja da exclusiva e total responsabilidade do Cliente responder pelos impostos 
devidos e sem derrogação dos mesmos, o Cliente concorda que a Empresa poderá deduzir os impostos, 



 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ Licença CYSEC número 164/12  
10 Agiou Athanasiou, edifício Ksenos, Pisos 6 e 7, 4105, Limassol, Chipre 

Telefone: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
3 

conforme exigido pela Lei aplicável, em relação à sua atividade de negociação na(s) Plataforma(s) da Empresa. 
O Cliente está ciente de que a Empresa tem um direito de liquidação contra qualquer montante na Conta de 
Negociação do Cliente, no que diz respeito a tais deduções fiscais. 

2.9. Os preços da Empresa em relação à negociação de CFD são definidos/cotados de acordo com a Política de 
Melhor Interesse e de Execução de Ordens da Empresa que estão disponíveis no website da Empresa em 
https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. Os preços da Empresa 
poderão ser diferentes dos preços reportados em qualquer outro lugar. Os preços apresentados na(s) 
Plataforma(s) de Negociação da Empresa refletem o último preço conhecido disponível, no momento anterior à 
colocação de qualquer Ordem. No entanto, o preço de execução atual da Ordem poderá ser diferente de acordo 
com a Política de Melhor Interesse e de Execução de Ordens da Empresa e o Acordo do Cliente. Assim sendo, o 
preço que o Cliente recebe quando abre ou fecha uma posição poderá não corresponder diretamente aos níveis 
do mercado em tempo real, no momento em que a venda do CFD ocorre, ou refletir os preços de terceiros 
corretores/prestadores. 

3. Riscos de terceiros 

3.1. Entende-se que a Empresa colocará prontamente qualquer dinheiro do Cliente que receber numa ou mais 
contas segregadas (indicadas como "contas de clientes") em instituições financeiras fiáveis (dentro ou fora do 
Chipre ou da EEE), tais como uma instituição de crédito ou um banco num país terceiro. Embora a Empresa 
exerça com competência, cuidado e diligência, a seleção da instituição financeira de acordo com Regulamentos 
Aplicáveis, entende-se que existem circunstâncias fora do controlo da Empresa e, portanto, a Empresa não 
assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas resultantes para o Cliente como resultado da 
insolvência ou qualquer outro procedimento ou falha análoga da instituição financeira onde seja detido o 
dinheiro do Cliente. 

3.2. As instituições financeiras (do parágrafo 3.1.) onde o dinheiro do Cliente estará depositado poderão estar dentro 
ou fora do Chipre ou do EEE. Entende-se que o regime jurídico e regulamentar aplicável a qualquer instituição 
financeira deste tipo fora do Chipre ou do EEE será diferente do do Chipre. Por conseguinte, no caso de 
insolvência ou qualquer outra falha equivalente ou procedimento dessa pessoa, o dinheiro do Cliente poderá 
ser tratado de forma diferente do tratamento que se aplicaria caso o dinheiro fosse mantido numa Conta 
Segregada no Chipre. 

3.3. As instituições financeiras às quais a Empresa irá passar dinheiro para o Cliente (como explícito no parágrafo 
3.1.) poderão detê-lo numa conta omnibus. Assim, em caso de insolvência ou de qualquer outro processo 
análogo em relação a essa instituição financeira, a Empresa poderá ter apenas uma reivindicação não segura 
contra a instituição financeira em nome do Cliente, e o Cliente estará exposto ao risco de o dinheiro recebido 
pela Empresa da instituição financeira ser insuficiente para satisfazer as reivindicações do Cliente. 

3.4. Entende-se que a Empresa executa as ordens dos Clientes como base principal face ao Cliente, ou seja, a 
Empresa é o único Local de Execução para a execução da Ordem do Cliente. No entanto, existem momentos em 
que a Empresa pode decidir, a seu próprio critério, colocar uma ordem para execução, num Local de Execução 
de um terceiro, ou seja, a Empresa não é o Local de Execução para a execução das Ordens do Cliente. A Empresa 
transmite as Ordens do Cliente ou diligencia pela sua execução com terceiros conhecidos como Straight Through 
Process (STP) e que é explicado no "Resumo da Política de Melhor Interesse e de Execução de Ordens" disponível 
em https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. Em caso de falta de 
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liquidez do Prestador de Liquidez, após uma Ordem bem-sucedida para o Cliente, a Empresa não estará em 
posição de liquidar a transação pelo o Cliente (ou seja, pagar a Diferença ao Cliente pela sua transação bem-
sucedida). 

4. Insolvência 

4.1. A insolvência ou falência da Empresa podem levar a que as posições sejam liquidadas ou fechadas sem o 
consentimento do Cliente. 

5. Fundo de Compensação de Investidores 

5.1. A Empresa participa no Fundo de Compensação de Investidores para os clientes das Empresas de Investimento 
regulamentadas na República do Chipre. As reivindicações dos Clientes cobertos contra a Empresa poderão ser 
compensadas pelo Fundo de Compensação de Investidores quando a Empresa não estiver disponível, devido às 
suas circunstâncias financeiras. A compensação não deverá exceder vinte mil Euros (20.000 Euros) por cada 
cliente com direito a pagamento. Para obter mais detalhes, consulte o "Fundo de Compensação de 
Investimento" que se encontra no nosso website em https://libertex.com/docs/en/investor-compensation-
fund.pdf. 

6. Riscos técnicos 

6.1. Não é a Empresa, mas sim o Cliente que é responsável pelos riscos de perdas financeiras causadas pela falha, 
mau funcionamento, interrupção, desconexão ou ações maliciosas de informação, comunicação, eletricidade, 
eletrónica ou outros sistemas, que não resultam de negligência grave ou de incumprimento deliberado da 
Empresa. 

6.2. Se o Cliente executa as transações num sistema eletrónico, o mesmo estará exposto aos riscos associados ao 
sistema, incluindo falha do hardware, software, servidores, linhas de comunicação e falhas de Internet. O 
resultado de qualquer falha poderá significar que a sua ordem não será executada de acordo com as suas 
instruções, ou que não seja executada de todo. A Empresa não aceita qualquer responsabilidade caso tal falha 
ocorra, e não seja devida a negligência grosseira da Empresa ou incumprimento intencional. A Empresa trabalha 
na base do melhor esforço para fornecer ao Cliente uma experiência online segura e suave. No entanto, o Cliente 
reconhece o risco de que terceiros (hackers) possam lançar um ataque coordenado contra sistemas da Empresa, 
e que poderá haver uma interrupção de serviços que poderá resultar em perdas para o Cliente. A Empresa não 
assume nenhuma responsabilidade resultante de tais ataques, na medida em que a Empresa tomou todas as 
medidas razoáveis na base dos seus melhores esforços para evitar tais ações maliciosas. 

6.3. O Cliente reconhece que a informação não encriptada transmitida por e-mail não está protegida de qualquer 
acesso não autorizado. 

6.4. Em momentos de fluxo excessivo de negócios, o Cliente poderá ter algumas dificuldades para estar ligado 
através do telefone ou do(s) sistema(s)/plataforma(s) da Empresa, especialmente num Mercado rápido (por 
exemplo, quando os indicadores-chave macroeconómicos são lançados). 

6.5. O Cliente reconhece que a internet poderá estar sujeita a eventos que poderão afetar o seu acesso ao Website 
da Empresa e/ou à(s) Plataforma(s)/sistema(s) de Negociação da Empresa, incluindo, mas não limitado a 
interrupções ou blackouts de transmissão, falhas de software e hardware, falha de ligação à internet, falhas de 
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rede de eletricidade pública ou ataques de hackers. A Empresa não é responsável por quaisquer danos ou perdas 
resultantes de tais eventos, que estejam fora do seu controlo, ou por quaisquer outras perdas, custos, 
responsabilidades ou despesas (inclusive, mas não limitado à perda de lucro) que possam resultar da 
incapacidade do Cliente de aceder ao Website e/ou Sistema(s) de Negociação da Empresa, ou atraso no envio 
das ordens ou Transações, não devido a negligência grosseira ou incumprimento intencional. 

6.6. Em ligação ao uso de equipamento informático, dados e redes de comunicação por voz, o Cliente corre os 
seguintes riscos, entre outros riscos nos quais casos em que a Empresa não tem responsabilidade sobre qualquer 
perda resultante: 

(a) Corte de energia dos equipamentos do lado do Cliente, do fornecedor ou do operador de comunicação 
(incluindo comunicação por voz) que oferece o serviço ao Cliente 

(b) Dano físico (ou destruição) dos canais de comunicação usados para ligar o Cliente e o operador de 
comunicação, fornecedor e o servidor de negociação ou de informação do Cliente 

(c) Interrupção (qualidade inaceitavelmente baixa) da comunicação através dos canais usados pelo Cliente ou 
pela Empresa, ou dos canais usados pelo fornecedor, operador de comunicação (incluindo comunicação por 
voz) que são usados pelo Cliente ou pela Empresa 

(d) Configurações erradas ou inconsistentes de requisitos da Plataforma do Cliente 
(e) Atualização inoportuna da Plataforma do Cliente 
(f) Quando efetua transações via telefone (móvel ou fixo), o Cliente corre o risco de enfrentar problemas nas 

chamadas, ao tentar contactar um funcionário do departamento de serviços de corretagem da Empresa, 
seja por problemas de qualidade na comunicação ou sobrecarga dos canais de comunicação 

(g) O uso de canais de comunicação, hardware e software, gera o risco de não receção de uma mensagem 
(incluindo mensagens de texto) pelo Cliente da Empresa 

(h) A negociação via telefone poderá ser impedida por uma sobrecarga de ligações 
(i) Mau funcionamento ou não-operabilidade da(s) Plataforma(s), que também inclui a Plataforma do Cliente. 

6.7. O Cliente poderá sofrer perdas financeiras causadas pela materialização dos riscos acima. A Empresa não aceita 
qualquer responsabilidade ou encargo, no caso de tal risco se materializar, e o Cliente será responsável por todas 
as respetivas perdas que possa sofrer, na medida em que não se devam a negligência grosseira ou ao 
incumprimento deliberado por parte da Empresa.00 

7. Plataforma de negociação 

7.1. Alerta-se o Cliente para o facto de, quando negocia na(s) plataforma(s) eletrónicas, este assume o risco de perda 
financeira, o que poderá ser uma consequência de, entre outras coisas: 

a) Falha nos dispositivos, software e/ou má qualidade da ligação do Cliente. 
b) Falha, mau funcionamento ou má utilização no hardware ou no software da Empresa ou do Cliente. 
c) Funcionamento desadequado do equipamento do Cliente. 
d) Configuração errada do Terminal do Cliente. 
e) Atualizações atrasadas do Terminal do Cliente. 

7.2. O Cliente reconhece que apenas uma instrução pode estar na fila de cada vez. Quando o Cliente envia uma 
instrução, quaisquer outras Instruções enviadas pelo Cliente são ignoradas e a mensagem "ordem bloqueada" 
aparece até que a primeira Instrução seja executada. 
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7.3. Entende-se que a ligação entre a Plataforma do Cliente e o Servidor da Empresa poderá ser interrompida, em 
qualquer momento, e que algumas das Cotações poderão não chegar à Plataforma do Cliente. 

7.4. O Cliente reconhece que quando fecha a janela de colocação/eliminação da ordem ou da posição de 
abertura/fecho, a instrução enviada ao Servidor não será cancelada. 

7.5. As ordens poderão ser executadas uma de cada vez na fila. Múltiplos pedidos da mesma conta de Cliente ao 
mesmo tempo poderão não ser executados. 

7.6. O Cliente reconhece que, quando o Cliente fecha a Ordem, esta não será cancelada. 

7.7. Se o Cliente não receber o resultado da execução da Ordem enviada anteriormente, mas decidir repetir a Ordem, 
o Cliente deverá aceitar o risco de efetuar duas Transações em vez de uma. 

7.8. O Cliente reconhece que, se a ordem pendente já tiver sido executada, mas o Cliente enviar uma instrução para 
modificar o seu nível, a única instrução que será executada é a instrução para modificar os níveis Stop Loss e/ou 
Take Profit na posição aberta, quando a Ordem Pendente for acionada. 

8. Comunicação entre o Cliente e a Empresa 

8.1. O Cliente aceita o risco de quaisquer perdas financeiras causadas pelo facto de o cliente ter recebido com atraso 
ou de não ter recebido qualquer aviso da Empresa. 

8.2. O Cliente reconhece que a informação não encriptada transmitida por e-mail não está protegida de qualquer 
acesso não autorizado. 

8.3. A Empresa não tem responsabilidade se terceiros não autorizados tiverem acesso a informações, incluindo 
endereços eletrónicos, comunicações eletrónicas e dados pessoais, e acesso a dados quando os dados acima 
são transmitidos entre a Empresa e o Cliente, ou ao usar a internet ou outras instalações de comunicação de 
rede, telefone ou qualquer outro meio eletrónico. 

9. Eventos de Força Maior 

9.1. Em caso de Força Maior, a Empresa poderá não estar em condições de organizar a execução de Ordens do 
Cliente ou cumprir as suas obrigações nos termos do Acordo com o Cliente que se encontra em 
https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-client-agreement.pdf. Como resultado, o cliente poderá sofrer 
perdas financeiras. 

9.2. A Empresa não será responsável ou terá qualquer responsabilidade por qualquer tipo de perda ou dano 
resultante de qualquer falha, interrupção ou atraso no cumprimento das suas obrigações ao abrigo deste 
Acordo, quando tal falha, interrupção ou atraso se deve a um evento de Força Maior. 

10. Condições Anormais de Mercado 

10.1. O Cliente reconhece que, sob Condições Anormais de Mercado, o período durante o qual as Ordens são 
executadas poderá ser estendido, ou poderá ser impossível que as Ordens sejam executadas a preços declarados 
ou poderão não ser executadas de todo. 



 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ Licença CYSEC número 164/12  
10 Agiou Athanasiou, edifício Ksenos, Pisos 6 e 7, 4105, Limassol, Chipre 

Telefone: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
7 

10.2. As Condições Anormais de Mercado incluem, mas não se limitam a flutuações rápidas de preços, subidas ou 
descidas numa sessão de negociação, a ponto de, de acordo com as regras da corretora, a negociação ficar 
suspensa ou restrita, ou existir falta de liquidez, ou se isso ocorrer na abertura das sessões de negociação. 

11. Moeda Estrangeira 

11.1. Quando um Instrumento Financeiro é negociado numa moeda que não a moeda do país de residência do Cliente, 
quaisquer mudanças das taxas de câmbio poderão ter um efeito negativo sobre o seu valor, preço e desempenho 
e poderão levar a perdas para o Cliente. 

12. Conflitos de Interesse 

12.1. Quando a Empresa lida com o Cliente, a Empresa, um associado, uma pessoa relevante ou alguma outra ligada 
à Empresa poderá ter interesse, relação ou acordo que seja material em relação à Transação/Ordem em causa, 
ou que entre em conflito com os interesses do Cliente. 

12.2. O seguinte inclui as principais circunstâncias que constituem ou poderão dar origem a um conflito de interesse, 
que implica um risco material de prejuízo nos interesses de um ou mais Clientes, em resultado da prestação de 
serviços de investimento: 

a) a Empresa poderá executar Ordens de Clientes com entidades pertencentes ao Grupo de Empresas da 
Empresa, em que a receita dessas entidades seja em grande parte gerada por perdas de negociação do 
Cliente; 

b) a Empresa poderá receber ou pagar incentivos de terceiros devido à indicação do investimento de novos 
Clientes ou da negociação dos Clientes; 

12.3. Para obter mais informações sobre os conflitos de interesse e sobre os procedimentos e controlos que a Empresa 
segue para gerir os conflitos de interesse identificados, por favor, consulte o Resumo da Política de Conflitos de 
Interesse da Empresa que se encontra no website da Empresa em https://libertex.com/docs/en/summary-of-
conflicts-of-interest-policy.pdf. 

13. Adequação 

13.1. A Empresa exige que o Cliente passe por um teste de adequação, durante o processo de registo e avisa o Cliente, 
caso a negociação de CFDs não seja apropriada para o mesmo, com base nas informações fornecidas. É da sua 
responsabilidade qualquer decisão de abrir ou não uma Conta de Negociação e/ou se entende ou não os riscos 
associados. 

14. INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS ASSOCIADOS AOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS SOBRE O BALCÃO 
(OTC) 

14.1. A negociação de CFDs poderá colocar o capital do Cliente em risco, uma vez que os CFDs são classificados como 
Instrumentos Financeiros complexos de alto risco e os Clientes poderão perder o valor investido. A negociação 
de CFDs poderá não ser adequada para todos os investidores (consulte a secção 13). 

As decisões de investimento tomadas pelos Clientes estão sujeitas a vários mercados, moedas, riscos 
económicos, políticos, empresariais, etc., e não serão necessariamente lucrativas. 
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O Cliente reconhece e, sem qualquer reserva, aceita que, não obstante qualquer informação geral que possa ter 
sido fornecida pela Empresa, o valor de qualquer investimento em Instrumentos Financeiros poderá flutuar em 
alta ou em baixa. O Cliente reconhece e, sem qualquer reserva, aceita a existência de um risco substancial de 
perdas e prejuízos em resultado da compra ou venda de qualquer Instrumento Financeiro e reconhece a sua 
disponibilidade para assumir tal risco. 

Segue-se abaixo um resumo dos principais riscos e outros aspetos significativos da negociação de CFDs: 

A negociação de CFDs é MUITO ESPECULATIVA E ALTAMENTE ARRISCADA e não é adequada para todos os 
membros do público geral, mas apenas para os investidores que: 

a) Entendem e estão dispostos a assumir os riscos económicos, jurídicos e outros envolvidos. 
b) Tendo em conta as suas circunstâncias financeiras pessoais, recursos financeiros, estilo de vida e obrigações, 

estes sejam financeiramente capazes de assumir a perda de todo o seu investimento. 
c) Têm o conhecimento para entender a negociação de CFDs e os ativos e Mercados Subjacentes. 

14.2. A Empresa não dará ao Cliente nenhum conselho relativo aos CFDs sobre os Ativos e Mercados Subjacentes nem 
fará recomendações de investimento, incluindo ocasiões em que o Cliente solicite tal conselho e/ou 
recomendações. No entanto, a Empresa poderá fornecer informações e ferramentas ao Cliente produzidas por 
terceiros numa base de "como está" (por exemplo, a Empresa não aprova, endossa ou afeta as informações 
e/ou ferramentas mencionadas), o que poderá ser indicativo de tendências de negociação ou oportunidades de 
negociação. O Cliente aceita e entende que qualquer ação baseada nas informações e/ou ferramentas 
fornecidas por terceiros poderá resultar em perdas e/ou uma redução geral do valor dos ativos do Cliente. A 
Empresa não assume responsabilidade por quaisquer perdas resultantes de ações realizadas pelo Cliente com 
base em informações e/ou ferramentas produzidas por terceiros. 

14.3. Os CFDs são instrumentos financeiros derivados que derivam do valor dos preços dos ativos/mercados 
subjacentes aos quais eles se referem (por exemplo, moeda, índices de ações, ações, metais, futuros de índices, 
forwards, etc.). Por conseguinte, é importante. que o Cliente entenda os riscos associados à negociação do 
ativo/mercado subjacente em questão porque as flutuações de preço do ativo/mercado subjacente afetarão a 
rentabilidade da sua transação. Para obter mais informações sobre a política de preços da Empresa, consulte a 
Política de Melhor Interesse e Execução de Ordens da Empresa localizada em 
https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. 

14.4. As informações sobre o desempenho anterior de CFDs, Ativos e Mercados Subjacentes não garantem o 
desempenho atual e/ou futuro. O uso de dados históricos não constitui uma previsão vinculativa ou segura 
quanto ao desempenho futuro correspondente dos CFDs aos quais as referidas informações se referem. 

14.5. Volatilidade: Alguns Instrumentos Financeiros são negociados em amplas faixas intradiárias com movimentos 
de preço voláteis. Assim sendo, o Cliente deverá considerar, cuidadosamente, que existe um elevado risco de 
perdas. O preço de um Instrumento Financeiro é derivado do preço do Ativo Subjacente a que se referem os 
Instrumentos Financeiros. Os Instrumentos Financeiros e Mercados Subjacentes relacionados podem ser 
altamente voláteis. Os preços dos Instrumentos Financeiros e do Ativo Subjacente podem flutuar, de forma 
rápida e com amplos intervalos, e poderão refletir eventos imprevisíveis ou mudanças em termos de condições, 
sem que nenhum possa ser controlado pelo Cliente ou Empresa. Em certas condições de mercado, poderá ser 
impossível executar uma Ordem do Cliente, a preços declarados que conduzam a perdas. Os preços dos 
Instrumentos Financeiros e dos Ativos Subjacentes serão influenciados, entre outras coisas, pela mudança das 
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relações entre a oferta e a procura, por programas governamentais, agrícolas e políticas comerciais e de 
negociação, eventos políticos e económicos nacionais e internacionais e as características psicológicas 
prevalecentes na localização do mercado em questão. 

14.6. Liquidez: O risco de liquidez refere-se à capacidade de facilmente monetizar ativos, sem sofrer um desconto 
significativo dos seus preços. O Cliente aceita e reconhece que os Instrumentos Subjacentes a alguns Produtos 
Derivativos oferecidos pela Empresa poderão ser inerentemente ilíquidos ou, por vezes, enfrentarem tensões 
de liquidez persistentes, devido a condições adversas do mercado. Os Ativos Subjacentes ilíquidos poderão 
apresentar elevados níveis de volatilidade dos seus preços e, consequentemente, um grau de risco mais elevado. 
Isto leva, normalmente, a diferenças maiores dos preços da PROCURA e da OFERTA de um Instrumento 
Subjacente do que aquelas que, de outra forma, prevaleceriam em condições de mercado líquido. Estas grandes 
diferenças poderão refletir-se nos preços do Produto Derivativo que a Empresa oferece. 

14.7. Transações fora de bolsa em Instrumentos Financeiros Derivativos: Os CFDs oferecidos pela Empresa são 
transações fora de bolsa (ou seja, ao balcão). As condições de negociação são definidas por nós (em consonância 
com as condições de negociação recebidas pelos nossos prestadores de liquidez), sujeitas a qualquer obrigação 
que tenhamos de providenciar a melhor execução, agir de forma razoável e de acordo com o nosso Acordo do 
Cliente e com a nossa Política de Melhor Interesse e de Execução de Ordens. Cada transação de CFD que o 
Cliente abre, através da(s) nossa(s) Plataforma(s) de Negociação, resulta na inserção de uma Ordem com a 
Empresa; tais Ordens só poderão ser fechadas com a Empresa e não são transferíveis para qualquer outra 
pessoa. 

Enquanto alguns mercados fora de bolsa são altamente líquidos, as transações fora de bolsa ou derivativos não 
transferíveis poderão envolver maior risco do que investir em derivados em bolsa, pois não há mercado de 
câmbio no qual fechar uma Posição Aberta. Poderá ser impossível liquidar uma posição existente, avaliar o valor 
da posição decorrente de uma transação fora de bolsa ou avaliar a exposição ao risco. Os preços não precisam 
de ser cotados e, mesmo quando estão, serão estabelecidos pelos intermediários desses instrumentos e, 
consequentemente, poderá ser difícil determinar o preço justo. 

A Empresa utiliza um Sistema de Negociação Online para transações em CFDs que não se enquadram na 
definição de um Mercado Regulamentado ou Instrumento de Negociação Multilateral e, como tal, não tem a 
mesma proteção. 

14.8. Nenhuma proteção da Câmara de Compensação: As Transações de Instrumentos Financeiros oferecidas pela 
Empresa não estão atualmente sujeitas a requisitos/obrigações da bolsa ou câmara de compensação. 

14.9. Não Entrega: Compreende-se que o Cliente não tem direitos ou obrigações, no que diz respeito aos 
Ativos/Instrumentos Subjacentes relacionados com os CFDs que o mesmo está a negociar. Não há nenhuma 
entrega do Ativo Subjacente e todos os contratos CFD são estabelecidos em dinheiro. 

14.10. Suspensão da Negociação: Em certas condições de negociação, poderá ser difícil ou impossível liquidar uma 
posição. Isto poderá ocorrer, por exemplo, nos momentos de movimento rápido de preços, se o preço subir ou 
cair numa sessão de negociação, até ao ponto em que, de acordo com as regras da bolsa aplicáveis, a negociação 
for suspensa ou ficar restrita. Colocar um Stop Loss não irá necessariamente limitar as perdas do Cliente aos 
valores pretendidos, porque as condições de mercado podem tornar impossível a execução de tal Ordem ao 
preço estipulado. Além disso, sob certas condições de mercado, a execução de uma Ordem Stop Loss poderá ser 
pior do que o preço estipulado, e as perdas realizadas podem ser maiores do que o esperado. 
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14.11. Slippage: O Slippage é a diferença entre o preço esperado de uma Transação de um CFD e o preço ao qual a 
Transação é realmente executada. O Slippage geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade (por 
exemplo, devido a eventos de notícias), colocando uma Ordem a um preço específico impossível de executar e 
também quando Ordens grandes são executadas, quando pode não haver juros suficientes, no nível de preço 
desejado, para manter o preço esperado da transação. 

14.12. Alavancagem: Para colocoar uma Ordem CFD, o Cliente é obrigado a manter uma margem. A margem é 
geralmente uma proporção relativamente modesta do valor global do contrato. Isto significa que o Cliente estará 
a negociar usando "alavancagem" (o "recurso multiplicador"). Isto significa que um movimento de mercado 
relativamente pequeno poderá levar a um movimento proporcionalmente maior do valor da posição do Cliente, 
e isto poderá funcionar contra o Cliente ou a favor do Cliente. 

Em todos os momentos em que o Cliente abre transações, este deverá manter capital suficiente e considerar 
todos os lucros e perdas correntes, para satisfazer os requisitos de margem. Se o mercado se mover contra a 
posição do Cliente e/ou os requisitos de Margem forem aumentados, poderá resultar no encerramento da(s) 
posição(ões) do Cliente pela Empresa em seu nome, e o mesmo será responsável por quaisquer perdas ou 
défices resultantes. 

É importante que o Cliente monitorize a sua posição de perto porque o efeito de alavancagem (o "recurso 
multiplicador") acelera a ocorrência de lucros ou perdas. É da responsabilidade do Cliente controlar as suas 
transações, e o Cliente deverá estar sempre em posição de fazê-lo enquanto tiver transações abertas. 

14.13. Margem: O Cliente reconhece e aceita que, independentemente de qualquer informação que possa ser 
facultada pela Empresa, o valor dos CFDs poderá flutuar para baixo ou para cima, e até é provável que o 
investimento possa não ter valor. Isto deve-se ao sistema de margens aplicável a tais transações, o que 
geralmente envolve um depósito ou margem comparativamente modesta, em termos do valor global do 
contrato, de modo a que um movimento relativamente pequeno no mercado subjacente possa ter um efeito 
desproporcionadamente dramático sobre a transação do Cliente. Se o movimento de Mercado Subjacente 
estiver a favor do Cliente, o Cliente poderá obter um bom lucro, mas um movimento de mercado igualmente 
pequeno poderá não só resultar na perda rápida e total do depósito do Cliente, mas também expor o Cliente a 
uma grande perda adicional. 

A Empresa poderá alterar os requisitos da sua Margem de acordo com as disposições do Acordo do Cliente que 
se encontra no website da Empresa em https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-client-agreement.pdf. 

14.14. Ordens com Redução de Riscos ou Estratégias: A Empresa disponibiliza certas Ordens (por exemplo, ordens 
"stop-loss", quando permitidas pela Lei local ou Ordens "stop-limit") que se destinam a limitar as perdas a certos 
montantes. Tais Ordens poderão não ser adequadas, dado que as condições do mercado impossibilitam a 
execução de tais Ordens, por exemplo, devido à iliquidez do mercado. O nosso objetivo é lidar com tais Ordens, 
de forma justa e rápida, mas o tempo necessário para executar a Ordem e o nível a que a Ordem é executada 
depende do mercado subjacente. Em mercados de movimento rápido, poderá não estar disponível um preço 
para o nível da sua Ordem ou o mercado poderá afastar-se, rápida e significativamente, do nível stop, antes de 
executá-la. 

Estratégias que usam combinações de posições, tais como posições "spread" e "straddle", poderão ser tão 
arriscadas como assumir posições simples "longas" ou "curtas". Assim sendo, as Ordens Stop Limit e Stop Loss 
não podem garantir o limite das perdas. 
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14.15. Valores Swap: Se um Cliente mantiver alguma posição de um dia para o outro, será aplicada uma taxa swap. Os 
valores swap estão declarados claramente no website da Empresa em https://libertex.com/specification/ e 
aceites pelo Cliente durante o processo de registo da conta, conforme descritos no Acordo da Empresa. 

A taxa swap depende principalmente do nível das taxas de juro, bem como da taxa da Empresa por manter uma 
posição aberta de um dia para o outro. A Empresa tem o poder discricionário de alterar o nível da taxa swap em 
cada CFD, num dado momento, e o Cliente reconhece que será informado pelo website da Empresa. O Cliente 
reconhece ainda que é responsável por rever as especificações dos CFDs localizadas nos websites da Empresa, 
para estar atualizado quanto ao nível do valor swap, antes de colocar qualquer Ordem junto da Empresa. 

15. Conselhos e recomendações 

15.1. Quando colocar Ordens junto da Empresa, a Empresa não alertará o Cliente sobre os méritos de uma 
determinada Transação nem lhe dará qualquer tipo de conselho de investimento, e o Cliente reconhece que os 
Serviços não incluem o fornecimento de conselhos de investimento sobre CFDs ou Mercados Subjacentes. Só o 
Cliente entrará em Transações e tomará decisões relevantes com base no seu próprio julgamento. Ao pedir à 
Empresa para entrar em qualquer Transação, o Cliente representa que o mesmo foi o único responsável por 
fazer a sua própria avaliação e investigação independente sobre os riscos da Transação. Este reconhece que tem 
conhecimento suficiente, sofisticação no mercado, aconselhamento profissional e experiência para fazer a sua 
própria avaliação dos méritos e dos riscos de qualquer Transação. A Empresa não dá nenhuma garantia sobre a 
adequação dos produtos negociados ao abrigo deste Acordo, e não assume qualquer dever fiduciário nas suas 
relações com o Cliente. 

15.2. A Empresa não estará sujeita a nenhuma obrigação de fornecer ao Cliente nenhum conselho legal, sobre 
impostos ou outros relativos a qualquer Transação. O Cliente deve procurar aconselhamento especializado 
independente, caso o mesmo tenha dúvidas quanto à possibilidade de incorrer em qualquer responsabilidade 
fiscal. O Cliente está, assim, avisado que as leis fiscais estão sujeitas a alterações periódicas. 

15.3. A Empresa poderá, periodicamente e a seu critério, fornecer ao Cliente (ou em boletins informativos que poderá 
publicar no seu Website, ou fornecer aos subscritores através do seu Website ou da(s) Plataforma(s) de 
Negociação ou de outra forma) informações, recomendações, notícias, comentários de mercado ou outras 
informações, mas não como um serviço. 

Onde o faz: 

● a Empresa não será responsável por tais informações; 

● a Empresa não reconhece ou oferece garantia quanto à exatidão ou completude de tal informação ou quanto 
às consequências fiscais ou legais de qualquer Transação relacionada; 

● esta informação é fornecida unicamente para permitir que o Cliente tome as suas próprias decisões de 
investimento e não equivale a conselhos de investimento ou promoções financeiras não solicitadas pelo 
Cliente; 

● se o documento contém uma restrição sobre a pessoa ou categoria de pessoas a quem esse documento se 
destina ou para quem ele é distribuído, o Cliente concorda que não o transmitirá a tal pessoa ou categoria 
de pessoas; 
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● o Cliente aceita que, antes do envio, a Empresa poderá ter agido por conta própria para fazer uso das 
informações em que se baseia. A Empresa não reconhece o momento de receção pelo Cliente e não poderá 
garantir que o mesmo receberá tais informações ao mesmo tempo que os outros clientes. 

15.4. Entende-se que comentários e notícias sobre o mercado ou outras informações fornecidas ou disponibilizados 
pela Empresa estão sujeitas a alterações e podem ser retiradas a qualquer momento sem aviso prévio. 

16. Sem Garantias de Lucro 

16.1. A Empresa não oferece garantias de lucro nem de evitar perdas aquando da negociação de Instrumentos 
Financeiros. A Empresa não pode garantir o desempenho futuro da Conta de Negociação do Cliente, nem 
promete qualquer nível específico de desempenho ou que as decisões e estratégias de investimento do Cliente 
serão bem sucedidas/lucrativas. O Cliente não recebeu tais garantias da Empresa ou de qualquer um dos seus 
representantes. O Cliente está ciente dos riscos inerentes à negociação de Instrumentos Financeiros e que é 
financeiramente capaz de suportar esses riscos e de suportar quaisquer perdas nas quais incorra. O Cliente 
reconhece e aceita que podem existir outros riscos adicionais, além dos referidos acima. 

17. Moedas Virtuais 

17.1. Antes de prosseguir com qualquer negociação em CFD moedas virtuais (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin), os 
clientes são alertados sobre o seguinte: 

● Tais produtos são complexos e de alto risco e, como tal, acarretam um alto risco de perder todo o capital 
investido 

● As moedas virtuais podem flutuar amplamente (alta volatilidade) e podem resultar em perda significativa 
num curto período de tempo 

 


