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CONSELHOS PARA
JOVENS INVESTIDORES
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Certifica-te que o intermediário financeiro
é autorizado. Quer seja nacional, europeu,
autorizado a operar noutro país da União Europeia,
ou uma plataforma internacional, certifica-te
que está autorizado e registado. Podes consultar
a lista de intermediários nacionais ou autorizados
a operar em Portugal no nosso site em Sistema
de Difusão de Informação -> Intermediários
Financeiros (www.cmvm.pt).
Em caso de dúvida entra em contacto connosco
por email ou através da linha verde de apoio ao
investidor 800 205 339 (chamada gratuita).
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Não te esqueças dos 3Ps do investimento:
I. Perfil de risco
Com a ajuda do intermediário financeiro
define o teu perfil de investimento e segue-o.
O perfil depende dos teus objetivos de
investimento, situação financeira e capacidade
de suportar perdas. O investimento em
instrumentos financeiros tem riscos associados
e perceber com que grau de risco te sentes
confortável é vital para investimentos de sucesso.
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II. Prudência
Define a perda máxima que podes suportar,
tal ajudar-te-á a tomar decisões, a evitar perdas
excessivas ou a entrar em incumprimento.
Lembra-te que o retorno pode ser bom, mas que
anda “de braço dado” com o risco. Calcula quanto
podes investir e não comprometas a tua
estabilidade financeira.

Diversifica os investimentos. Não coloques “todos
os ovos no mesmo cesto”. Se investires em
instrumentos e mercados diversificados e com
maturidades distintas é menos provável que todos
desvalorizem ao mesmo tempo. Com uma gestão
equilibrada dos teus investimentos aumentarás
a probabilidade de bons resultados a médio prazo.

III. Paciência
Investir é uma atividade de médio e longo prazo.
Deves acompanhar os investimentos regularmente
e estar preparado para suportar desvalorizações.
Se tiveres paciência poderão aparecer melhores
resultados.
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Informa-te.
Antes de fazeres qualquer investimento deves
informar-te sobre as características dos
instrumentos financeiros, dos emitentes, dos
mercados, dos tipos de riscos e de todos os custos
que podes ter de suportar. Investe em ti: o
conhecimento e a curiosidade são investimentos
que nunca desvalorizam.
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Atenção às plataformas e serviços sem custos.
As plataformas de investimento que executam ordens e
prestam serviços sem custos aparentes têm vindo a
crescer a sua atividade.
I. Deves ter presente que estas entidades, conhecidas
como "corretoras de comissão zero", podem receber
pagamentos de terceiros para direcionar ordens para
os seus instrumentos e serviços para compensar
a falta de comissões cobradas aos investidores.
Tal pode afastar-te das melhores alternativas de
investimento, pelo que deves sempre informar-te
sobre os modelos de negócio e os custos cobrados
directa ou indiretamente pelas plataformas.

II. Serviços gratuitos e a apresentação dos
investimentos como um jogo tendem a incentivar
comportamentos especulativos ou irrefletidos.
Pensa bem sobre as tuas escolhas antes de investires.
III. Quando escolheres uma plataforma de investimento
procura saber qual a sua política de proteção
do investidor, nomeadamente como e junto de que
entidade podes efetuar uma reclamação.

III. Informa-te sobre custos e comissões associados
ao investimento e sobre o impacto destes na
rendibilidade.
IV. Discutir compras e vendas de instrumentos
financeiros não constitui abuso de mercado,
porém organizar ou executar estratégias
coordenadas de negociação para condicionar
o preço de um título pode constituir manipulação
de mercado ou pode simplesmente ser uma forma
de te manipular.
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Se usas redes sociais:
I. Tem cuidado com a promessa de retornos
garantidos e tem presente que promessas de
rendibilidades elevadas com poucos riscos são um
dos indícios de fraude. Conhece outros indícios na
nossa brochura de “Alertas aos investidores sobre
fraudes digitais” e no site da CMVM.
II. Não tomes decisões de investimento baseadas só
em informação que encontras nas redes sociais
e nas plataformas online. Reúne informações de
várias fontes confiáveis, considerando objetivos de
investimento, benefícios da diversificação e a tua
capacidade de suportar perdas.
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Conhece os enviesamentos comportamentais.
Especialmente em contexto de turbulência e incerteza
deves tomar decisões refletidas, procurando minimizar
os efeitos de precipitações e enviesamentos. Entre os
mais frequentes enviesamentos que deves evitar estão o
excesso de confiança, a aversão à perda e pessimismo
injustificados e os comportamentos de rebanho.
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Fala connosco.
Na CMVM zelamos para que todas as regras que regem
os mercados de capitais sejam cumpridas e prestamos
apoio aos investidores nas suas dúvidas, necessidades
de informação e reclamações. Podes contactar-nos
por telefone, através da linha verde (gratuita) –
800205339 – ou para o email investidores@cmvm.pt.
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