
 
 

Risco das Operações 
 

Extracto das Recomendações da CMVM aos Investidores 
na Bolsa de Valores – Fevereiro 1997 
 
Acções 
 
Rendimento 
O rendimento básico associado a uma acção é o dividendo. O 
investidor em acções pode ter ainda uma expectativa de mais ou 
menos – valias resultantes da variação do preço entre o momento da 
compra e o da venda. 
 

Risco 
(2) Se investir em acções, tenha em conta que estas são um produto 
comum risco potencial mais elevado que o dos restantes valores 
mobiliários.o investimento em acções pode proporcionar maiores 
ganhos, mas também maiores prejuízos. 

 
Obrigações 
(3) Se investir em obrigações, dê particular atenção ao regime da taxa 
dejuro definido na emissão, dadas as suas implicações no rendimento 
e no risco envolvidos. 
 
O rendimento de uma obrigação consiste essencialmente nos juros, 
que dependem do regime de taxa definido, havendo a distingir os 
regimes de taxa fixa e variável. 

 
Obrigações de taxa fixa 
Quanto maior fôr a maturidade da obrigação, ou seja, o prazo até ao 
reembolso, maiores podem ser as variações de preço em resultado das 
oscilações da taxa de juro do mercado. 
 
(4) Tenha em conta que o investimento em obrigações de taxa fixa 
envolve exposição ao risco de variações de preço, em particular em 
períodos de oscilações acentuadas das taxas de juro do mercado. 

 
Obrigações de taxa variável 
(5) Tenha em conta que o risco das obrigações de taxa variável é 
inferior ao das obrigações de taxa fixa, já que o ajustamento da taxa de 
juro nominal às condições do mercado elimina ou atenua as variações 
de preço. Desta forma, são reduzidas as possibilidades de perda, mas 
também as oportunidades de ganho. 
 
Existe ainda o chamado risco de indexante, resultante de a taxa de 
referência aplicada poder não se ajustar rápida e adequadamente às 
condições do mercado. 
 
(6) Além do risco derivado do regime de taxa de juro, deve tomar em 
consideração o risco de crédito, que consiste na possibilidade de a 
entidade emitente não pagar, total ou parcialmente, os juros e/ou o 
capital. 
 
Por exemplo, o risco de crédito das obrigações emitidas pelas 
empresas privadas é, em princípio, considerado maior do que o das 
emitidas pelo Estado, ou por este avalizadas 

 
Títulos de Participação 
 
Risco 
Dadas as suas características híbridas, o risco dos títulos de 
participação situa-se entre o das acções e o das obrigações. O 
emitente pode reembolsar estes títulos ao valor nominal, desde que 
tenham decorrido 10 anos após a emissão. 
 
 
 

IV - A DECISÃO DE INVESTIMENTO 
 
(16) Antes de decidir investir directamente em valores mobiliários, 
avalie os seus conhecimentos e a sua disponibilidade de tempo. Se os 
considerar insuficientes, opte por deixar essa tarefa a cargo de 
especialistas. 
 
O investimento em valores mobiliários tem consequências directas no 
seu património, exigindo um acompanhamento e um nível de 
conhecimentos razoáveis.Por essas razões, deve avaliar 
cuidadosamente a decisão de investir directamente. Em alternativa, 
pode considerar duas possibilidades: 
- O recurso aos serviços de sociedades especializadas na gestão 
profissional de carteiras de valores mobiliários, como por exemplo: 

•  os bancos; 
•  as sociedades gestoras de patrimónios; 
•  as sociedades financeiras de corretagem; 
•  as sociedades corretoras; 

- O recurso aos fundos de investimento mobiliário. 
 
(17) Não decida sob pressão, pondere convenientemente a 
decisão de investimento. 
 
O investimento em valores mobiliários deve ser cuidadosamente 
pensado. Deve despender tempo para ponderar as vantagens e 
desvantagens de investir em determinados valores mobiliários. Esteja 
preparado para técnicas de venda agressivas, nomeadamente com o 
recurso a sistemas de informação avançados (por ex. a Internet). 
Desconfie de receitas milagrosas para ganhar muito dinheiro em pouco 
tempo de forma segura. 
 
(18) Diversifique os seus investimentos, com vista a reduzir o risco. 
 
A diversificação consiste no investimento em diferentes activos 
financeiros, cujas rendibilidades estejam pouco correlacionadas entre 
si. 
A vantagem da diversificação, relativamente à concentração, é não 
ficar dependente da rendibilidade incerta de um único activo financeiro. 
A diversificação implica um menor risco. Encontram-se à sua 
disposição diversas aplicações com rendibilidade esperada e risco 
diferenciados, como depósitos bancários, certificados de aforro, várias 
classes de fundos de investimento mobiliário e também valores 
mobiliários. No conjunto dos valores mobiliários, pode optar 
simultaneamente por diversos tipos, e dentro destes, por diferentes 
títulos, com características distintas. 
 
Ou seja, não deve "colocar todos os ovos no mesmo cesto". 
 
(19) Não realize investimentos em valores mobiliários de elevado risco 
com capitais necessários para a manutenção do seu nível de vida 
. 
(20) Opte por uma intervenção gradual no mercado de valores 
mobiliários. 
Deve começar por investir em valores mobiliários mais seguros, 
passando progressivamente a investimentos envolvendo maior risco, à 
medida que adquire maior sensibilidade ao risco, mais conhecimentos, 
maior confiança e conforto financeiro. 
 
(21) Recolha e analise toda a informação relevante, nomeadamente a 
relativa às entidades emitentes e aos valores 
 


