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1. INTRODUÇÃO

A
CMVM tem como missão assegurar a 
proteção do investidor, a estabilidade e 
o desenvolvimento do mercado de ca-
pitais, com vista à promoção do cres-
cimento económico, do bem-estar so-
cial e da transição para uma economia 
mais sustentável.

Na sua Estratégia de 2022-2024 a 
CMVM colocou no centro da sua atua-
ção o tratamento justo do investidor. 

É neste contexto que surge, pela pri-
meira vez, o Relatório do Investidor 
(RI) da CMVM, que pretende ajudar o 
investidor (atual e potencial) na to-
mada de decisões de investimento e 
na sua participação no mercado de 
capitais. 

Deste modo, o relatório do investi-
dor que aqui se apresenta tem 3 gran-
des objetivos:

• Informar o investidor sobre o mercado de valores mobiliários português.

•  Ajudar na tomada de decisão do investidor.

•  Informar sobre qual o papel e relação da CMVM com o investidor.

• CAPÍTULO 2 OS INVESTIDORES 

• CAPÍTULO 3 OS PRODUTOS - INSTRUMENTOS FINANCEIROS EM FOCO

• CAPÍTULO 4 A DECISÃO DE INVESTIMENTO

• CAPÍTULO 5 A CMVM E O INVESTIDOR NÃO PROFISSIONAL

O relatório divide-se nos seguintes capítulos:

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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capítulo 2 caracteriza os investidores 
em Portugal. Em média, o investidor 
tipo é do género masculino, residen-
te em áreas urbanas e tem educa-
ção superior. Comparando com o não 
investidor, o investidor está melhor 
preparado para lidar com dificulda-
des financeiras e tem melhor literacia 
financeira.

O capítulo 3 aborda três tipos de 
instrumentos financeiros: foca as 
ações, obrigações e os fundos de in-
vestimento. Este capítulo analisa ain-
da três temas importantes associa-
dos aos produtos de investimento: as 
comissões, os fundos de investimen-
to e os pacotes de produtos de inves-
timento (PRIIPs). Apesar de existirem 
vários tipos de comissões, é impor-
tante que o investidor esteja atento 
aos impactos destas nas rentabilida-
des dos seus investimentos. No caso 
dos PRIIPs, o relatório aborda o indi-
cador sumário de risco (ISR) que está 
contido no Documento de Informação 
Fundamental (DIF) e aborda alguns as-
petos das obrigações estruturadas (um 
tipo de PRIIP) comercializadas nos últi-
mos 3 anos em Portugal.

O capítulo 4 evidencia quatro ele-
mentos que influenciam a decisão de 
investimento: a literacia financeira, os 
fatores comportamentais, os investi-
mentos sustentáveis/ESG e os canais 
digitais. Este capítulo apresenta ainda 
sugestões para o investidor lidar com 
as influências destes elementos na sua 
decisão de investimento.

O capítulo 5 aborda aspetos iden-
tificados em ações de supervisão da 
CMVM focados no investidor não pro-
fissional, assim como no tratamento 

de reclamações e que devem ser tidos 
em conta pelos investidores.

A CMVM deseja que este relatório 
contribua para a inclusão e participa-
ção do investidor no mercado de capi-
tais, através da tomada de decisões de 
investimento adequadas, informadas e 
responsáveis. Ainda que a generalida-
de dos investimentos tratados neste 
Relatório do Investidor tenha risco de 
perda de capital – e nenhum investidor 
é insensível à perda – os investidores 
com maior conhecimento, que utilizam 
uma boa diversificação do risco e que 
tomam decisões informadas e respon-
sáveis, aumentam a probabilidade de 
ganho no curto, médio e longo prazo.

Boa leitura!

1. INTRODUÇÃO

O
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2. OS INVESTIDORES

1
 Fonte: Financial literacy for investors in the securities market in Portugal. O trabalho de campo decorreu entre 5 de outubro de 

2020 e 22 de janeiro de 2021.
2

 O portal Todos Contam tem informação sobre inquéritos realizados no passado a investidores em Portugal. No entanto, a com-

paração dessa informação com a do inquérito de 2021 deverá ser feita com cautela pois são abordagens diferentes.
3

 Risk Outlook 2022 CMVM CMVM-RISK OUTLOOK 2022.pdf.

inquérito1 à população portuguesa di-
vulgado em 2021 pela CMVM revelou que 
cerca de 28% investe em instrumentos 
financeiros2. Os novos comportamen-
tos e preferências dos consumidores 
provocados pelos episódios de confi-
namento, no contexto da pandemia da 
Covid-19, contribuíram para o cresci-
mento da atividade financeira online3.

Parte do crescimento do núme-
ro de investidores poderá estar está 
relacionado com o aumento dos in-
vestimentos através de canais digi-
tais, predominantemente na camada 
mais jovem, que iniciou a atividade 
durante o período da pandemia e tem 
dado continuidade através de canais 
digitais. 

O
O que caracteriza o investidor?

Apesar de não existir um perfil único,  
o investidor não profissional em Portugal  
é tipicamente do género masculino. 

A maioria reside em áreas urbanas  
e tem um nível de educação superior.

Vide infografia na página seguinte.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/literacia/Documents/Financial%20literacy%20for%20investors%20in%20the%20securities%20market%20in%20Portugal.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Documents/CMVM-RISK%20OUTLOOK%202022.pdf
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O QUE CARACTERIZA O INVESTIDOR?

1. Os investidores tendem a apresentar uma maior resiliência finan-
ceira do que os não investidores, estando mais capacitados para lidar 
com as dificuldades financeiras devido a um eventual maior conheci-
mento da área de investimentos e uma maior capacidade de poupança.´

2. O inquérito revela também que a literacia financeira é mais elevada 
nos investidores do que nos não investidores. Apesar desta tendên-
cia, o estudo aponta para a necessidade de melhorar o conhecimento 
de conceitos como inflação, taxas de juro, juros compostos e risco. 
Assim, e devido ao atual contexto económico, o Relatório do Investidor 
aborda o conceito de inflação na secção sobre literacia financeira. 
Em termos do controlo das finanças pessoais, mais de metade dos in-
quiridos afirma monitorizar as suas finanças.

3. Quanto ao tipo de instrumento financeiro que os investidores de-
tinham no momento do inquérito ou no passado, o estudo revela que 
os investidores dão preferência a fundos de investimento, incluindo 
fundos de poupança, seguidos das ações, ainda que evidencie um in-
teresse em criptoativos e produtos estruturados. Assim, no capítulo 
sobre “os produtos - instrumentos financeiros em foco” a CMVM dedica 
especial atenção aos fundos de investimento.

4. Tal como noutros mercados financeiros, sobretudo europeus, na to-
mada da decisão sobre qual o instrumento financeiro mais apropria-
do, o investidor português é maioritariamente influenciado por infor-
mação que obtém do seu gestor de conta, seguindo-se os conselhos 
de amigos, família ou conhecidos e, por fim consultores financeiros 
independentes. 

5. Quase um quarto dos respondentes afirma não ler os documen-
tos contratuais pois confiam no consultor financeiro ou funcionário 
do banco (13%) ou porque não os consideram muito importantes (11%).
Relativamente às fontes de informação utilizadas pelo investidor para 
consultas sobre assuntos financeiros, apenas 14% consulta informa-
ção divulgada por empresas. Ao mesmo tempo, 60% consulta informa-
ção na internet e 50% consulta a rádio e a televisão. O uso da internet 
é preponderante nos investidores mais jovens. 

2. OS INVESTIDORES

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2. OS INVESTIDORES

Estes dados revelam a pouca atenção dada pelos investi-

dores não profissionais à informação requerida por lei  

e produzida pelo produtor ou comercializador dos instrumentos 

financeiros, dirigida aos investidores e onde constam as 

condições da prestação do serviço. Por esse motivo, este 

relatório também contém informação sobre alguns dos 

documentos relativos a fundos e PRIIPS, na medida em que 

permitem a cada potencial investidor uma análise própria dos 

instrumentos que são oferecidos.

Os inquiridos que não são investidores [mas 
que já o foram] afirmaram que as principais ra-
zões para investir ou voltar a investir em ins-
trumentos financeiros são a existência de 
poupança, o conhecimento em termos de in-
formação e finanças, as melhores taxas de 
juro e os retornos esperados mais elevados 

(face a depósitos bancários). Ou seja, para vol-
tar a investir precisariam de mais poupança, 
mais informação e melhores taxas de juro. 
Em contraste, os motivos para terem deixado 
de investir foram a necessidade de liquidez, o 
excesso de risco, a falta de conhecimento e as 
perdas financeiras. 

O QUE CARACTERIZA O INVESTIDOR?

6. Nota-se ainda que 40% dos investidores considerou outras opções 
antes de investir num determinado instrumento, apesar de estas se-
rem provenientes sempre da mesma entidade. Apenas 27% dos inves-
tidores considerou outras alternativas e entidades.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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No mercado de capitais são transaciona-
dos vários tipos de instrumentos finan-
ceiros, tais como ações, obrigações, 

unidades de participação, outros valores mo-
biliários, derivados e outros produtos estrutu-
rados, por exemplo Contracts For Diferences 
(CFDs), que integram a categoria de Pacotes 
de Produtos Financeiros (PRIIPs). Para mais in-
formação sobre os produtos de investimento 
consulte as brochuras da CMVM.

3.1 Ações

O investidor pode comprar títulos como 
ações e obrigações em mercados regulamen-
tados (as chamadas “bolsas” como a Euronext 
Lisbon, o mercado regulamentado português) 
ou fora de mercado através de contratos entre 
compradores e vendedores.

Uma ação é um valor mobiliário repre-
sentativo de uma participação social 

em sociedade anónima e que confere ao seu 
proprietário, entre outros, o direito de voto 
nas assembleias gerais, ao recebimento do di-

videndo (se existir) e à quota-parte do capital 
próprio em caso de liquidação da sociedade. 
Ou seja, ao investir em ações o investidor pas-
sa a deter uma parte da empresa que emitiu 
essa ação.

As ações podem ser mais ou menos fáceis 
de negociar no momento e ao preço que o in-
vestidor pretende (podem ser mais ou menos 
líquidas), algo que o investidor deverá ter pre-
sente quando faz investimentos neste tipo de 
valor mobiliário.

As bolsas têm associados os chamados 
índices bolsistas, que representam uma 

seleção das empresas aí cotadas. Por exem-
plo, o PSI, (iniciais de Portuguese Stock Index), 
representa as empresas cotadas na bolsa por-
tuguesa, o S&P500 representa as 500 maio-
res empresas cotadas nas bolsas dos Estados 
Unidos, e o STOXX Europe 600, representa as 
600 maiores empresas cotadas nas bolsas 
europeias.

O gráfico seguinte mostra a evolução des-
tes 3 índices desde 27 de setembro de 2001 até 
27 de setembro de 2022.

3. OS PRODUTOS –
INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS EM FOCO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3. OS PRODUTOS – INSTRUMENTOS FINANCEIROS EM FOCORELATÓRIO DO INVESTIDOR | 2022

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES BOLSISTAS, 
S&P500, STOXX EUROPE 600 E PSI, 27 SETEMBRO 2001 A 27 SETEMBRO 2022
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Fonte: Bloomberg, cálculos CMVM.

Assim, se um investidor, no dia 27 de se-
tembro de 2001, tivesse investido 100 euros em 
cada um destes índices e mantendo o capital 
inicial investido e reinvestindo os dividendos, 
teria recebido no dia 27 de setembro de 2022, 
160 euros no PSI, 297 euros no Stoxx 600 e 640 
euros no S&P500.

Por outras palavras, o retorno anualizado 
seria de 8,36% no S&P500, 5,32% no Stoxx 600 
e 2,28% no PSI. É importante entender que es-
tes valores não incluem custos de transação, 
comissões de custódia ou impostos.

Antes de investir em ações o investidor 
deverá, adicionalmente, conhecer e 

acompanhar as decisões da empresa emiten-
te das ações, comparar os impactos dos vários 
preçários (que incluem informação sobre co-
missões) no retorno e a respetiva fiscalidade 
associada a este tipo de investimento.

3.2 Obrigações

Uma obrigação é um valor mobiliário represen-
tativo de uma dívida que confere ao seu titular 
o direito ao recebimento periódico de juros du-
rante a vida útil do empréstimo e ao reembol-
so do capital na respetiva data de maturidade4. 
Assim, um investidor que compre uma ou mais 
obrigações emitidas por uma entidade pública 
(o Estado) ou privada (uma empresa), passa a 
ser um credor (pois está a emprestar dinheiro) 
dessa entidade.

Ao investir em obrigações, o investi-
dor deve verificar se o capital está ga-

rantido e quais os encargos associados (como 
por exemplo, comissões de corretagem e 
custódia).

4
 Esta é a definição de obrigação clássica. Para mais informação sobre outros tipos de obrigações por consultar o glossário disponível no site da CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/literacia/Pages/GlossáriodetermosrelativosaInstrumentosFinanceiros.aspx#o
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3. OS PRODUTOS – INSTRUMENTOS FINANCEIROS EM FOCO

É também importante conhecer as 
condições inerentes aos reembolsos 

de capital e juros aplicáveis, a fiscalidade asso-
ciada, o nível de risco da entidade que emitiu a 
obrigação (por exemplo, a possibilidade de in-
cumprimento por parte desta entidade) e com-
parar os preçários dos vários intermediários 
financeiros que disponibilizam as obrigações.

Um aspeto fundamental a considerar na 
escolha dos instrumentos financeiros são os 
custos com as comissões cobradas pelos co-
mercializadores, na medida em que afetam a 
rentabilidade do investimento. 

3.3 Comissões 
(custódia e corretagem)

Tal como na maioria dos produtos e serviços 
que compramos, também nos produtos e ser-
viços de investimento existem comissões5 co-
bradas pelos intermediários financeiros. As 
comissões são a remuneração auferida pelos 
intermediários financeiros pelo serviço presta-
do aos investidores. Contudo, afetam o retorno 
dos investimentos ao longo do tempo.

Por exemplo, um investidor que tenha uma 
carteira de investimento de 100 000 euros 

e que pague uma comissão de 0,5% ao ano (i.e., 
500 euros), se o valor da carteira se mantiver 

estável, ao fim de 20 anos de investimento pa-
gará mais 5 000 euros do que se a comissão for 
de 0,25% ao ano. Por outras palavras, o investi-
dor pagará cerca de 10 000 euros ao longo dos 
20 anos, que na prática serão deduzidos ao re-
torno bruto da carteira.

Há situações em que o custo das comis-
sões pode significar um retorno nulo ou nega-
tivo do investimento, ainda que o instrumento 
retorne os rendimentos esperados. É impor-
tante que o investidor se informe sobre o to-
tal de comissões que lhe serão cobradas para 
subscrever/comprar, manter e resgatar/ven-
der os seus instrumentos financeiros para 
perceber se o investimento se justifica ou a 
partir de que montante de investimento passa 
a compensar (no caso das comissões absolu-
tas) e, assim, procurar alternativas melhores.

Um investidor que invista em ações cota-
das no mercado regulamentado da Euronext 
Lisbon, através do canal internet de um inter-
mediário financeiro, terá de suportar, pelo me-
nos, dois tipos de comissões:

• a de custódia, que representa o custo, fixo 
ou variável, que o intermediário financeiro 
cobra por guardar as ações, mediante re-
gisto numa conta do cliente; 

• a de corretagem, que representa o custo 
que o intermediário financeiro cobra por 
executar operações com os títulos, no-
meadamente, a compra e venda.

5 Para informação adicional, consulte por favor o 
site da CMVM dedicado a esta temática.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/comissões.aspx#3
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3. OS PRODUTOS – INSTRUMENTOS FINANCEIROS EM FOCO

Analisando as comissões cobradas pelos 
27 intermediários registados e autoriza-

dos em Portugal constata-se uma grande va-
riedade de valores. Em junho de 2022, a comis-
são anual de custódia (i.e. guarda de títulos) 
variava entre 0% e 3,7% do valor investido ou 
podia ser um valor fixo em euros, com um má-
ximo de 172,20€ por ano.

Para a maioria dos intermediários finan-
ceiros a taxa da comissão de custódia dimi-
nui à medida que o valor investido aumenta. 
De facto, não considerando os casos de inter-
mediários que cobram 0%, a comissão anual 
mínima de custódia para um investimento de 
5 000 euros é de 0,2%, para um investimento 
de 10 000 euros a comissão desce para 0,1% e 
se for de 25 000 euros recua para 0,04%. Ou 
seja, quanto maior a carteira de investimentos, 
maior a facilidade em diluir os custos dos ser-
viços prestados pelo intermediário financeiro. 
Relativamente às taxas das comissões de cor-
retagem, estas variam entre 0% e 0,52% so-
bre o montante transacionado. Há intermediá-
rios financeiros que cobram um valor fixo que 
pode variar entre 6,76 euros e 10,3 euros por 
transação.

Se as ações distribuírem dividendos, en-
tão os intermediários financeiros podem co-
brar uma taxa associada a esta distribuição. 
A taxa incide sobre o valor do dividendo pago 
(que é, por natureza, variável e não está prede-
finido) e varia consoante o número de ações, a 

frequência dos pagamentos dos dividendos e o 
valor investido. 

Antes de investir é fundamental que o 
investidor conheça estes custos quan-

do escolhe o seu intermediário financeiro, pe-
dindo simulações das várias possibilidades ao  
seu gestor de conta. Pode ainda usar os simu-
ladores6 da CMVM para comparar as comissões 
cobradas pelos intermediários financeiros 
para as diferentes opções de investimento.

É importante notar que o intermediário fi-
nanceiro cujas comissões de custódia são mais 
baixas pode não ser o que apresenta as comis-
sões de corretagem mais baixas. Por outro lado, 
o investidor pode ter interesse em escolher um 
prestador de serviços de corretagem diferente 
do prestador dos serviços de custódia.

Existem intermediários financeiros que 
têm comissões mais baixas na guarda de títu-
los (custódia) e outros que são mais competi-
tivos na comissão de corretagem (ou seja, cus-
tos mais baixos por transação). 

Antes de tomar a decisão de investi-
mento, é importante que o investidor 

verifique o impacto dos custos na rentabilida-
de esperada de acordo com a abordagem de in-
vestimento, podendo ser mais passiva, envol-
vendo poucas transações, ou mais ativa com 
maior apetite pela negociação e, portanto, 
com a expetativa de efetuar mais transações.

6 Simuladores da CMVM estão disponíveis aqui.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/simuladorcomparadorcustos/Pages/simulador-e-comparador-de-custos.aspx
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3.4 Fundos de investimento,
Taxa de Encargos Correntes,
rentabilidades e risco

O investimento nos fundos de 
investimento faz-se através da aquisição 
de unidades de participação. As unidades 
de participação representam o património 
dos fundos de investimento dividido em 
partes iguais. Os fundos de investimento 
são um dos valores mobiliários em que os 
portugueses mais investem.

As participações nos fundos de investimen-
to diferenciam-se de outros instrumentos fi-
nanceiros pela diversidade de ativos em que 
indiretamente os investidores investem. Os 
mais comuns são os fundos mobiliários que in-
vestem, sobretudo, em ações e obrigações. Já 
os fundos imobiliários, assim como os fundos 
de capital de risco, podem investir em imobi-
liário, empresas não cotadas ou outros ativos. 
Para mais informação sobre fundos de inves-
timento consulte a brochura 7-FUNDOS DE 
INVESTIMENTO (cmvm.pt) 

Além do acesso à diversidade de ativos, 
os “fundos abertos” permitem que o investi-
dor resgate os seus investimentos em contínuo 
ou periodicamente. Contrariamente, os “fun-
dos fechados” apenas restituem o valor do in-
vestimento, por regra, na data de liquidação. 
Estes, em regra, têm uma maior estabilidade 
de participantes.

O ano de 2021 foi marcado por um cresci-

mento generalizado nos valores sob gestão 
dos diversos fundos de investimento, atingin-
do cerca de 36,5 mil milhões de euros. Os ins-
trumentos financeiros regulados pela CMVM e 
com maior valor sob gestão são os fundos de 
investimento mobiliário e os fundos de inves-
timento alternativo. O valor sob gestão destes 
dois tipos de fundos representa cerca de 40% 
do valor total sob gestão.

3.4.1 Comissões

Também no investimento em fundos, é impor-
tante que o investidor entenda os custos e as 
comissões associados. 

A Autoridade Europeia de Mercados de 
Valores Mobiliários (ESMA) conclui, no 
relatório estatístico anual “Performance 

and Costs of EU Retail Investment Products 
(2022)”, que um investimento de 10 000 euros no 
período 2011-2020, através de uma carteira de 
fundos de investimento, teria obtido um retorno 
de cerca de 80% antes de custos. Incorporando 
os custos, o ganho estaria limitado a 54% do in-
vestimento inicial. Os custos suportados (2 600 
euros) são equivalentes a 32,5% dos ganhos 
brutos7.

Merece especial atenção a Taxa de Encargos 
Correntes (TEC), que engloba comissões e 
custos como a comissão de gestão fixa, a co-
missão de depósito, a taxa de supervisão, os 
custos de auditoria e outros custos correntes.

Tendo em conta a variabilidade da TEC 
dentro do mesmo tipo de fundo, a tabela se-
guinte informa sobre os valores mínimos, mé-
dios e máximos da TEC de alguns tipos de fun-
dos registados e supervisionados pela CMVM. 

7
 Adaptado de “Performance and Costs of EU Retail Investment Products (2022)” publicado pela ESMA.
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TABELA 1 – VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DA TAXA DE ENCARGOS CORRENTES (TEC)
PARA VÁRIOS TIPOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO COLETIVO (JUNHO 2022)

MÍNIMO 0,39% 0,22% 0,11% 1,16% 0,09% 0,70% 0,48%

MÉDIA 1,98% 0,85% 0,21% 1,77% 1,34% 1,58% 1,75%

MÁXIMO 3,63% 1,95% 0,38% 2,42% 2,29% 3,24% 3,50%

Fonte: CMVM.

Fundos
Poupança 
Reforma

Outros
Fundos

Fundos
Flexíveis

Fundos
do Mercado 
Monetário

Fundos
de Obrigações

Fundos
de Ações

Valor da TEC Fundos
Imobiliários 

Abertos

A comparação das TEC entre tipos de fundos 
deve ser feita com cautela, pois cada fundo 
tem objetivos de investimento diferentes, e 
como tal, as comissões cobradas podem ser 
justificadas por essas diferenças. 

É assim importante que o investidor 
analise as várias opções, disponibili-

zadas pelo seu gestor de conta, mas também 
por outros intermediários financeiros, para 
tomar decisões de investimento informadas.

3.4.2 Rentabilidade 

O primeiro aspeto que os investidores consi-
deram, por norma, é a rentabilidade dos ins-

trumentos financeiros.

Apesar das rentabilidades passadas 
(históricas) não serem indicativas de 

rentabilidades futuras, os documentos com 
Informações Fundamentais Destinadas aos 
Investidores (IFI) – ver também a seção sobre 
reclamações neste relatório – revelam a evo-
lução histórica dos fundos a que respeitam, 
informação que pode ser interessante para 
comparar fundos do mesmo tipo. 

Os fundos de investimento apresentaram 
alguma variabilidade em termos de rentabili-
dades em 2021 e nos 5 anos anteriores (2016-
2021), como espelhado na tabela seguinte:

3. OS PRODUTOS – INSTRUMENTOS FINANCEIROS EM FOCO

TABELA 2 – RENTABILIDADES ANUALIZADAS8 DE ALGUNS TIPOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
COLETIVO MOBILIÁRIO, 2016-2021, 2021 E 1º SEMESTRE DE 2022

2016-2021 5,5% 4,8% 12,9% 2,2% 4,0% -0,1% -0,1% 1,1%

2021 23,0% 23,5% 22,3% 3,3% 3,8% -0,01% -0,5% -1,2%

1º semestre 2022 12,3% -16,8% -23,1% -9,9% 2,7% -0,3% -4,1% -6,8%

Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento Pensões e Património (APFIP).
8

 A rentabilidade anualizada é a rentabilidade média que seria obtida para um investimento mantido durante a totalidade do período em causa. Os valores 

apresentados não incluem as comissões de resgate, mas incluem as comissões de gestão e similares.

Fundos de
obrigações

euro

Fundos do
mercado 

monetário

Fundos de 
investimento
alternativo 
mobiliário

Fundos 
flexíveis

Fundos de ações 
da América

do Norte

Fundos de 
ações

europeias

Fundos de 
obrigações 

taxa indexada 
euro

Fundos 
de ações 
nacionais
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Nos fundos de investimento apresentados 
na tabela, com exceção dos fundos de merca-
do monetário e de obrigações da zona euro, a 
rentabilidade média anual a cinco anos variou 
entre 2,2% (fundos flexíveis) e 12,9% (fundos 
de ações da América do Norte). De entre os 
que apresentaram maior rentabilidade a um e 
cinco anos, destacam-se os fundos de ações 
e em particular os focados nos mercados 
norte-americanos.

Em 2021, um ano caracterizado por merca-
dos em alta, os fundos de obrigações de taxa 
indexada à zona euro e os fundos de investi-
mento alternativo mobiliário foram os únicos 
a apresentar uma menor rentabilidade face à 
ocorrida no período 2016-2021. Nos primeiros 
6 meses de 2022, só os fundos de ações na-
cionais e os fundos de investimento alterna-
tivo mobiliário apresentaram rentabilidades 
positivas.

Para além das comissões, importa 
perceber que a rentabilidade real dos 

investimentos poderá ser afetada por outros 
fatores relevantes, entre os quais pelo efei-
to da inflação, pelo que é recomendada a lei-
tura da seção “Literacia Financeira” deste 
relatório.

3.4.3 Risco

No que diz respeito ao risco dos fundos, 
na informação contratual (prospeto e IFI) 
é utilizado o indicador sumário de risco 

(ISR). O ISR apresenta uma escala entre 1 (risco 
mínimo) e 7 (risco máximo). 

Em 2021, os fundos de investimento mobi-
liário que apresentaram o ISR menor foram os 
do mercado monetário (em média o “ISR” foi de 
1), seguidos dos fundos de obrigações taxa in-
dexada euro (em média o ISR foi de 2) e dos fun-
dos de obrigações euro e internacional (em mé-
dia o ISR foi de 3)9.

Os fundos mistos (ações e obrigações) 
apresentaram, em média, um ISR de 4. No con-
junto de fundos de investimento com o ISR 
mais elevado encontram-se os de ações na-
cionais, ibéricas, europeias e setoriais com um 
ISR médio de 6 e os da América do Norte com 
um ISR médio de 7. 

Apesar deste indicador dar uma informação 
útil e facilmente compreensível, o cálculo do in-
dicador sintético de risco é efetuado com re-
curso a informação passada, pelo que pode não 
constituir uma indicação fiável do perfil de risco 
futuro do fundo já que o risco varia ao longo do 
tempo.

Por outro lado, importa referir que a ca-
tegoria de risco mais baixa não significa que 
se trate de um investimento isento de risco. 
Acresce que um fundo com risco de capital, 
em que o investidor poderá perder todo o in-
vestimento, não é necessariamente assinala-
do com o nível de risco 7. 

Assim, deve ser  consultado não só o indi-
cador como a informação de risco relevante 
no IFI e no Prospeto do fundo.

Nesta secção, procura-se evidenciar a im-
portância de ler os documentos informativos 
preparados pela entidade gestora do fundo de 
investimento. Essas informações são essen-
ciais à tomada de decisão.

9
 Fonte: CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.5 Pacotes de produtos 
de investimento (PRIIPs)

Os PRIIPS (da sigla inglesa Packaged  
Retail and Insurance-based Investment 
Products) são produtos de  
investimento dirigidos a investidores  
de retalho, abrangendo:

• produtos de investimento com base  
em seguros que oferecem um valor  
de vencimento ou resgate total, 
parcialmente exposto às flutuações do 
mercado (de forma direta ou indireta) 

• pacotes de produtos de investimento  
de retalho (para investidores  
não profissionais) cujo montante a 
reembolsar está sujeito a flutuações 
relacionadas com a exposição a índices, 
outros valores de referência ou ao 
desempenho de um ou mais ativos.

Incluem-se no conceito de PRIIPs produ-
tos como: depósitos estruturados; produtos 
estruturados; instrumentos derivados - in-
cluindo CFDs - seguros ligados a fundos de 
investimento (unit-linked), operações de ca-
pitalização cujo montante da prestação do se-

gurador, no vencimento ou no resgate, seja di-
tado pelas flutuações do mercado financeiro; 
e seguros e operações de capitalização com 
participação nos resultados (desde que estes 
sejam, ainda que parcialmente, resultados fi-
nanceiros que dependem das flutuações dos 
mercados financeiros). Trata-se, portanto, de 
uma categoria de instrumentos que pode in-
cluir produtos muito complexos.

A CMVM divulgou uma brochura sobre o 
investimento em PRIIPs, que pode encontrar 
aqui, bem como uma série de perguntas e  
respostas    sobre estes produtos.

3.5.1 Nota sobre o DIF

Ao investir em PRIIPs, o investidor deverá de-
dicar particular atenção ao Documento de 
Informação Fundamental (DIF) do PRIIP que 
lhe é apresentado antes da subscrição do pro-
duto. No DIF são prestadas as informações es-
senciais para ajudar o investidor a compreen-
der as principais características do produto, 
nomeadamente a perda máxima potencial de 
capital investido, os custos a suportar, a pos-
sibilidade, ou não, de mobilização antecipada 
de capital e as respetivas condições, os riscos 
e os retornos associados.

À semelhança do caso dos fundos de in-
vestimento, no DIF é divulgado um indicador do 
nível de risco do PRIIP, o indicador sumário de 
risco (ISR), com uma escala numérica de 1 a 7 
(sendo o risco mais elevado o 7), tal como ilus-
trado na figura seguinte:

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/10%20-%20PRIIPS.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faqs_priips_invest.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faqs_priips_invest.aspx
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FIGURA 1 – ILUSTRAÇÃO DO INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO (ISR)

Além do ISR, o DIF apresenta cenários de 
desempenho simulado, geralmente baseados 
em dados históricos, permitindo ao investidor 
ter uma ideia sobre o retorno esperado do pro-
duto caso a evolução do mercado seja desfa-
vorável, moderada ou favorável.

Para estimar os cenários de desempe-
nho, efetua-se um grande número de si-

mulações com base nos retornos históricos. 
Os cenários “favorável”, “moderado” e “desfa-
vorável” correspondem respetivamente aos 
melhores 10%, resultado mediano e piores 
10% dessas simulações, ordenadas do pior ao 
melhor resultado.

Já o cenário de stress corresponde ao 
resultado nas piores 5% das simulações (ou 
mesmo 1%, no caso de produtos com prazo de 
detenção recomendado de 1 ano ou inferior). É 
um cenário de nicho, para ilustrar desfechos 
com menor probabilidade, mas mais adversos.

É de referir que estes cenários são apenas 
simulações, não são garantias. Ou seja, o cená-
rio de stress não é necessariamente uma perda 

máxima do investimento em caso de perturba-
ções extremas.

3.5.2 Principais tendências  
e características dos PRIIPs

Numa análise de supervisão de produto efetua-
da pela CMVM, relativamente ao valor esperado 
(“Value for Money”) de instrumentos financeiros 
através da análise integrada dos custos, riscos 
e retornos e o governo do produto aplicada aos 
PRIIPs, foram analisadas de forma transversal 
as principais características e tendências das 
obrigações estruturadas (notes) comercializa-
das em Portugal desde 2018 e foi possível reti-
rar conclusões relevantes para os investidores 
no que respeita apenas à análise da informa-
ção constante nos DIF. Foi analisada, num pri-
meiro passo, a informação constante nos DIF 
e confirma-se a necessidade de aprofundar as 
características destes instrumentos, em par-
ticular como remuneram efetivamente o in-
vestimento. As conclusões são apresentadas 
após uma breve nota sobre a evolução deste 
instrumento. 

Fonte: CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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GRÁFICO 2 – EMISSÕES POR ANO E ISR DE OBRIGAÇÕES ESTRUTURADAS, 2018-2021
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Fonte: CMVM.

Evolução

Entre 2018 e 2021, foram emitidos 268 PRIIPs sob a forma de obrigações estruturadas. Nesse pe-
ríodo, ocorreu um decréscimo anual no número de obrigações estruturadas comercializadas e 
nos montantes colocados junto dos investidores.

Assistiu-se também a um aumento da proporção das obrigações estruturadas com perfis de 
risco (Indicador Sumário de Risco) mais conservadores (ISR de 1, 2 e 3) de 54% para 69% do total, 
mantendo-se as emissões com ISR 6 ou 7 em número residual (apenas 4 emissões com ISR de 6 e 
1 com ISR de 7).

O Período de Detenção Recomendado deste universo de produtos varia entre 1 e 11 anos. Os 
custos anuais, em termos do impacto sobre a rentabilidade do cenário “moderado”, variam entre 
0,03% e 3,79%, com um custo anual mediano de 0,71%.

20 Voltar ao índice cmvm.pt
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Custos

No seguimento da análise feita aos produtos emitidos, é possível perceber uma relação entre o custo 
do produto e o respetivo retorno esperado. 

Os dados das obrigações estruturadas analisadas sugerem que custos mais elevados podem 
não ser compensadores. O gráfico acima divide o universo de produtos em quatro grupos (1Q, 2Q, 3Q 
e 4Q), sendo o primeiro grupo os produtos com custos menos elevados e o quarto grupo o dos que 
têm custos mais elevados. 

As médias dos retornos anuais líquidos esperados, simulados para os cenários de desempenho e 
para o período de detenção recomendado, estão associadas de forma estatisticamente significativa 
a piores desfechos nos cenários de” stress” e “desfavorável”, para os produtos no quarto grupo (cus-
tos mais elevados).

GRÁFICO 3 - RETORNO MÉDIO POR CENÁRIO E CUSTOS

Nos cenários “moderado” e “favorável” nenhum 
grupo de produtos está associado, de forma 
estatisticamente significativa, a desempenhos 
mais rentáveis. O grupo de custos mais eleva-
dos tem o retorno médio mais elevado no cená-
rio “favorável”, mas é secundado pelo grupo de 
custos menos elevados. 

Mais uma vez, a informação de cada DIF 
deve ser lida com cuidado, devendo o 

investidor ter em consideração os custos aí 
descritos, e o impacto que têm no retorno que 
pode obter do seu investimento. Também nes-
te tipo de produto, comissões elevadas podem 
comprometer a rentabilidade do investimento.

Sendo assim, é importante que o inves-
tidor leia atentamente o DIF disponibiliza-
do e questione, junto do seu Intermediário 
Financeiro, se estes produtos são indicados 
ao seu perfil de investidor. l
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Fonte: CMVM.
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A decisão de investimento - que engloba 
aspetos como a escolha do intermediá-
rio financeiro (o banco “A” ou a gestora 

“B”), o modo de atuar na negociação (quando e 
como comprar, manter ou vender), a decisão 
sobre o montante a investir e em que produto, 
entre outras -, exige ponderação e cuidado. Por 
vezes, o investidor não tem a certeza dos seus 
objetivos de investimento ou não sabe como 
proceder para os alcançar. 

A decisão de investimento  
deve ter sempre por base:

1. A situação financeira presente e as expe-
tativas de evolução da mesma ao longo do 
tempo;

2. A definição de objetivos de investimento 
adequados a essa situação e expectativas;

3. A perceção pelo investidor do seu perfil 
de risco, ou seja, o grau de risco com que 
o investidor se sente confortável;

4. A diversificação do investimento;

5. A utilização de fontes de informação fide-
dignas para a tomada de decisão;

6. O entendimento do instrumento no qual 
se está a investir, em particular o risco, 
retorno e outras características;

7. A perceção da influência dos fatores 
comportamentais na decisão.

Neste processo, existem outros elementos 
que influenciam, positiva ou negativamen-
te, a decisão de investimento, tais como a li-
teracia financeira e a influência dos fatores 
comportamentais. 

No âmbito da literacia vamos explorar o 
conceito de inflação, algo que  o inquéri-

to à população portuguesa, divulgado em 2021, 
revelou carecer de um conhecimento mais 
aprofundado. Quanto aos fatores comporta-
mentais, é importante perceber que a decisão 
de investir é afetada não apenas pela razão 
mas também por outros aspetos, como o ex-
cesso de confiança.

Além da esfera pessoal, as tendências no 
mercado são determinantes nas decisões de 
investimento. Neste capítulo abordamos duas 
tendências significativas no mercado de ca-
pitais: o propósito de sustentabilidade e a 
digitalização.

4. A DECISÃO
DE INVESTIMENTO
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10
 Recomendação do Conselho da OCDE sobre literacia financeira, 29 de outubro de 2020, acessível em: OECD Legal Instruments. Esta definição foi acolhida 

no documento conjunto da OCDE e da Comissão Europeia “Financial competence framework for adults in the European Union”, acessível em: The Commission 

and OECD-INFE publish a joint framework for adults to improve individuals’ financial skills (europa.eu).

4.1 Literacia financeira:  
o impacto da inflação  
no investimento

A literacia financeira é a combinação de cons-
ciencialização, conhecimentos, aptidões, ati-
tudes e comportamentos no domínio financei-
ro necessários para tomar decisões financeiras 
sólidas e, em última análise, alcançar o bem-
-estar financeiro individual10.

Os conhecimentos são uma dimensão im-
portante da literacia e, perante um novo con-
texto inflacionista depois de um longo período 
de reduzida inflação, nesta secção aprofunda-
mos o conceito de inflação e a sua influência 
nos vários tipos de investimentos.

A inflação é a subida generalizada dos 
preços dos bens e serviços (a taxa 
de inflação indica a respetiva subida 
homóloga em termos percentuais) e está 
diretamente relacionada com o valor 
do dinheiro (ou seja, o que o dinheiro 
consegue comprar).

A inflação é importante para o investidor 
pois a sua influência varia consoante o tipo de 
investimento detido. Por exemplo, os investido-
res que possuam investimentos que proporcio-
nem retornos fixos (sempre no mesmo montante 
ou a taxa fixa) durante muito tempo, são afetados 
no seu poder de compra quando houver inflação. 
Se forem investimentos cujos retornos não são 
fixos (ex. cupão a taxa variável), ou seja, retornos 
que variam ao longo do tempo, então o investidor 
pode sofrer um menor impacto da inflação nos 
seus investimentos. É, assim, muito importante 
que o investidor tenha particular atenção à rela-
ção entre inflação e taxas de juro.

De uma forma geral, investimentos mui-
to líquidos (e que tendem a ter menos 

retorno como depósitos bancários, entre ou-
tros) e em títulos de dívida sofrem um maior 
impacto negativo decorrente da inflação. 
Contrariamente, os investimentos em ações ou 
mercadorias (commodities, por exemplo como 
o ouro e o petróleo), os ativos tangíveis (como 
imóveis) são em princípio, menos afetados.

De seguida, são analisados os efeitos da in-
flação nos vários tipos de investimento à dis-
posição do investidor.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://legalinstruments.oecd.org/pt/instruments/OECD-LEGAL-0461
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4.1.1 Inflação e investimentos em depósitos

O investimento em depósitos a prazo é, normalmente, o mais afetado pela infla-
ção pois a remuneração obtida em depósitos bancários está ligada a uma taxa de 
juro, geralmente mais baixa do que a associada a outras opções de investimento. 
Estes investimentos são considerados de baixo risco, dada a baixa probabilidade 
de perda financeira. Se a remuneração obtida via taxa de juro não acompanhar o 
aumento generalizado do preço dos bens e serviços (inflação) então o poder de 
compra do investidor diminui. Ou seja, o cabaz de compras que seria possível ad-
quirir é mais pequeno após a subida da inflação.

4.1.2 Inflação e investimentos em instrumentos de dívida

Os investimentos em instrumentos de dívida como as obrigações do tesouro, al-
guma dívida privada (particularmente com elevado rating), certificados de aforro 
e do tesouro, têm a vantagem de ter um risco relativamente baixo. Estes investi-
mentos proporcionam retornos dados pelos cupões de dívida (além de reembol-
sarem o montante investido no início, ou seja, o chamado valor nominal ou princi-
pal). Estes retornos (dados pelos cupões) são normalmente fixos, ou seja, a taxa 
de juro é sempre a mesma até ao final do período do investimento (a maturidade).

Numa situação de inflação, o poder de compra obtido através dos cupões de 
taxa fixa (os juros) diminui à medida que a inflação cresce. Considere, por exemplo, 
o caso de um investimento num instrumento de dívida que pague um cupão anual de 
4%. Se a inflação média anual for de 4%, então o retorno real desse instrumento será 
de zero. Se a inflação for superior à taxa de cupão, então o retorno real será menor.

Em cenários de aumento de inflação e com os aumentos da taxa de juro, dá-
-se ainda a tendência de os preços dos títulos de dívida caírem. Isto deve-se a 
que, no caso das obrigações de taxa fixa, quando sobe a inflação, o valor do juro 
permite comprar cada vez menos bens, pelo que perde valor real. Se vale menos, 
os investidores têm menos interesse na obrigação, diminuindo a procura e fa-
zendo baixar o preço. Os novos emitentes tendem a emitir a uma taxa maior para 
atrair investidores. Tal significa que o investidor que detinha obrigações e queira 
vendê-las vai ter de baixar o preço. 

4.1.3 Inflação e investimentos em ações (equities)

As ações tendem a ser menos afetadas pela inflação do que outros instrumentos 
financeiros, pois o volume de negócios e a rentabilidade das empresas tende, em 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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média, a acompanhar a inflação. No entanto, esta situação nem sempre se ve-
rifica, pelo que pode ser importante o investidor conhecer as medidas tomadas 
pelas empresas para mitigarem os efeitos da inflação. Ou seja, o impacto da infla-
ção nas empresas ocorre através do aumento de taxas de juro e do arrefecimento 
económico.

4.1.4 Inflação e outros investimentos

É importante que o investidor tenha presente que os investimentos feitos em 
ouro, imobiliário e infraestruturas (e realizados por exemplo através de fundos de 
investimento), não estão imunes aos efeitos nocivos da inflação, mesmo apesar 
de serem os que normalmente menos sofrem com estes efeitos. 

4.1.5 Estratégias para minimizar o impacto 
da inflação nos vários tipos de investimento

Não existe uma fórmula para evitar os 
efeitos negativos da inflação. No entanto, 
há algumas estratégias que podem ajudar 
a minimizar os seus efeitos.

Os investimentos em instrumentos de 
dívida com taxa variável ou indexada 

podem proteger o investidor da inflação. Se as 
taxas de juro destes investimentos variarem 
ou estiverem indexadas a uma taxa que varie 
consoante a inflação, então a exposição do in-
vestidor ao risco de inflação será menor.

O investidor pode diversificar os seus in-
vestimentos tendo em conta, entre outros fa-
tores, a inflação. Por exemplo, em casos de in-
flação persistente, é expectável que os bancos 
centrais aumentem as taxas de juro. Em con-
sequência, taxas de juro mais altas podem afe-
tar o cumprimento do pagamento de dívidas 

pelas empresas e, assim dificultar a sua capa-
cidade de endividamento posterior. 

Por este motivo, quando contemplar os ris-
cos da inflação, o investidor não deve focar-se  
somente em instrumentos de dívida, mas tam-
bém noutros instrumentos, como por exemplo 
os fundos de investimento. Quando se conside-
ra o risco da inflação é ainda importante adotar 
estratégias de diversificação do risco.

4.2 Fatores comportamentais

Os fatores comportamentais são elementos 
que influenciam o comportamento, nomeada-
mente, as emoções, a utilização de regras sim-
ples ou “atalhos mentais”, a personalidade de 
cada um, as influências culturais, políticas, re-
ligiosas e similares, e as limitações cognitivas 
(por exemplo, as dificuldades que todos senti-
mos quando temos de tomar decisões comple-
xas ou analisar muita informação).

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Dos vários fatores comportamentais que afe-
tam as decisões de investimento, a OCDE11 des-
taca os fatores relativos à “confiança”. É im-
portante analisar a sua influência nas decisões 
de investimento e evidenciar possíveis formas 
de a minimizar, dado ser impossível eliminá-la 
completamente.

Excesso de confiança

O excesso de confiança é um fator 
comportamental que faz com que alguns 
investidores acreditem que as suas capaci-
dades e conhecimentos financeiros e de 
investimento são superiores aos efetivos.

O excesso de confiança pode afetar a de-
cisão de investimento de várias formas, 

por exemplo fazendo com que este tipo de in-
vestidores subestimem o tempo que demora 
para que um investimento compense financei-
ramente. Um investidor, com excesso de con-
fiança, pode acreditar, erradamente, que um 
determinado resultado de um investimento 
ocorra com maior probabilidade apenas por-
que esse resultado é aquele que o investidor 
deseja que aconteça. Há também uma tendên-
cia para desvalorizarem o risco inerente.

Quais as consequências do excesso de 
confiança nas decisões de investimento?

Normalmente, o excesso de confiança 
gera decisões menos adequadas que le-

vam a perdas financeiras para os investidores. 

Estes tendem a negociar mais do que devem e 
este excesso de negociação resulta em custos 
elevados devido ao pagamento de comissões 
por transação.

O excesso de confiança pode fazer com 
que o investidor, além de investir em produtos 
com risco excessivo, não diversifique os seus 
investimentos como deve e até desconsidere 
a informação disponível.

Um aspeto importante é que o excesso de 
confiança ocorre mais vezes quando há um 
novo tipo de investimento sobre o qual se toma 
a decisão. No geral, quem está a começar a in-
vestir está mais sujeito a ser influenciado por 
este fator comportamental do que um investi-
dor com mais experiência.

Assim, os investidores com menos expe-
riência devem ter cuidados redobrados para que 
o seu excesso de confiança não os afete mais 
vezes (e mais intensamente) do que o normal. 
Mas, note-se, a experiência não elimina total-
mente a influência deste fator comportamental.

Como podem os investidores lidar com 
o excesso de confiança? Para minimi-

zar o excesso de confiança é recomendado ao 
investidor:

• Manter o foco na informação, ou seja, con-
centrar-se nos dados disponíveis e credí-
veis e ter presente os princípios gerais do 
investimento12. Isto porque, na ausência de 
dados relevantes, o cérebro usa somente 
algumas partes da informação, normal-
mente a mais familiar, mas que nem sem-
pre é a apropriada, resultando numa deci-
são financeira mal informada e incompleta 
para o investidor;

11
 https://www.oecd.org/pensions/The-Application-of-Behavioural-Insights-to-Financial-Literacy-and-Investor-Education-Programmes-and-Initiatives.pdf

12
 Ver “Perguntas e respostas sobre princípios básicos de investimento” da CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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• O excesso de confiança faz com que os 
investidores subestimem a importância 
de aprender ou de melhorar os seus co-
nhecimentos ou obter mais informação. É 
importante que o investidor pense e refli-
ta bem sobre o que realmente sabe e per-
cebe do investimento e as consequências 
das suas decisões;

• O investidor deve ter uma noção da magni-
tude da perda possível e do risco associa-
do ao investimento. No processo de iden-
tificação da possível perda deve desafiar 
a sua própria análise e decisão financei-
ra por forma a garantir que a decisão está 
alinhada com os seus objetivos de inves-
timento. Mais importante do que a análise 
ao resultado é a análise ao processo de de-
cisão em si, pois é aí que ocorre o excesso 
de confiança; e

• É importante refletir nas ocasiões em 
que existe erro, nas suas causas e como 
melhorar.

Para os investidores que manifestam excesso 
de confiança, devem ser tidos em conta os se-
guintes passos, com o objetivo de tomar uma 
decisão de investimento mais ponderada:

i) Evitar decisões impulsivas.

ii) Antes de executar uma decisão, mesmo 
que sinta certeza e segurança, lembrar-se 
de que a realidade raramente é como pen-
sa. Por exemplo, será que o risco é dema-
siado elevado?

iii) Estudar bem a informação disponível para 
a decisão de investimento depois de vali-
dar a sua origem.

iv) Prever as consequências da decisão de 
investimento, com as razões para justifi-
car essa previsão, bem como contra-argu-
mentos para ajudar a entender o racional 
dessa previsão. Identificar assim os aspe-
tos a reponderar.

v) Incluir uma margem extra de segurança 
nas suas previsões, por forma a acomo-
dar o excesso de confiança (por exemplo, 
dar maior ênfase/peso a cenários mais 
desfavoráveis).

vi) Analisar cuidadosamente as previsões de 
terceiros e, se quiser consultar um profis-
sional, recorrer sempre a intermediários fi-
nanceiros registados na CMVM.

Existe sempre um grau de incerteza e 
risco nos mercados financeiros, que se 

pode traduzir na alteração dos pressupostos 
da decisão, pelo que o risco de perda existe, 
mesmo que a sua decisão tenha sido devida-
mente ponderada. Os preços nos mercados 
financeiros variam em função da informação 
nova que é conhecida em cada momento. Essa 
“nova informação”, quando é conhecida, pode 
ter um impacto negativo ou positivo sobre 
cada ativo (e por isso se diz “ter risco”).

13
 Existem investimentos denominados de verdes, socialmente responsáveis, éticos, ou de impacto, entre outros, que são muitas vezes referidos como 

sustentáveis.
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4.3 Investimentos  
sustentáveis/ESG

Os instrumentos financeiros sustentá-
veis integram elementos (incluindo ob-

jetivos) de sustentabilidade, como sejam am-
bientais, sociais e/ou com respeito de boas 
práticas de governação (adiante referidos ge-
nericamente por instrumentos ESG)13, têm 
crescido exponencialmente.

As subscrições líquidas de fundos de in-
vestimento (as subscrições menos os resgates) 
que integram esses elementos ESG totalizaram 
quase o triplo das ocorridas em investimen-
tos não ESG14 nos últimos 3 anos na Europa. 
No mesmo sentido, em Portugal e em 2021, as 
subscrições líquidas em organismos de inves-
timento coletivo com elementos ESG aumenta-
ram para mais do dobro face a 2020.

Até ao surgimento deste tipo de instru-
mentos, os investidores não sabiam explici-
tamente se os seus investimentos estavam a 
causar benefícios ou danos externos, pois não 
era disponibilizada esta informação de forma 
sistematizada. 

Importância da informação  
sobre sustentabilidade

Existem pelo menos três grandes razões para 
os investidores saberem quais os efeitos exter-
nos dos seus investimentos.

A primeira razão prende-se com a pre-
servação dos recursos do planeta que são 
necessários para a sobrevivência de todos. 
Há investimentos que – devido a projetos que 
apoiam - causam danos nos recursos naturais 
(por exemplo, poluição dos solos ou exploração 
excessiva da água), enquanto outros causam 
benefícios, como os fundos que investem em 
tecnologia de despoluição da água.

Sendo os recursos naturais essenciais 
à vida, é do interesse de todos e de cada um 
considerar a forma como os seus investimen-
tos afetam esses recursos. De igual forma, é 
do interesse de todos e de cada um considerar 
a forma como os seus investimentos podem 
ajudar a alcançar uma sociedade com mais 
oportunidades para todos.

A segunda razão é uma melhor gestão do 
risco por parte do investidor. Ou seja, é impor-
tante que o investidor tenha informação sobre 
os impactos negativos causados pelos seus 
investimentos e como estes podem impactar 
os retornos e riscos financeiros dos seus in-
vestimentos. Se não for dada informação sobre 
os danos causados pelo investimento, quando 
esses danos forem conhecidos é expectável 
que haja impacto nos retornos financeiros des-
se investimento (por exemplo, através de per-
das decorrentes de má reputação). Ora, é do 
interesse do investidor estar informado sobre 
esses riscos por forma a ter uma eficiente ges-
tão do risco dos seus investimentos. 

13
 Existem investimentos denominados de verdes, socialmente responsáveis, éticos, ou de impacto, entre outros, que são muitas vezes referidos como 

sustentáveis.
14

 Fonte: ESMA.
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Desde março de 2021, é obrigatório que as entidades que prestam serviços de gestão de 
carteiras e consultoria para investimento prestem informação sobre as respetivas políticas 
de integração dos riscos ESG no processo de tomada de decisão de investimento ou na con-
sultoria para investimento.

Também as entidades gestoras estão obrigadas desde 1 de janeiro de 2022 a divulgar 
informação sobre como os fundos de investimento estão alinhados com os objetivos de mi-
tigação e adaptação às alterações climáticas. Desde 1 de agosto de 2022, estas entidades 
estão igualmente obrigadas a considerar, na sua organização, a integração dos riscos ESG. 
É importante que o investidor tenha conhecimento destes requisitos de prestação de infor-
mação quando toma decisões de investimento sobre instrumentos financeiros ESG.

A terceira razão é dar a oportunidade ao inves-
tidor de alinhar o seu propósito de sustenta-
bilidade com os objetivos e as características 
do investimento sustentável. Além do retorno 
financeiro, o investidor pode dar valor à forma 
de alcançar esse objetivo.

Por exemplo, os investidores pretendem 
ou valorizam a opção de não investir no 

setor do tabaco ou em empresas que sobre ex-
ploram os recursos naturais. O investidor pode 

querer investir em setores e empresas que 
contribuem para os seus valores, tais como, a 
proteção dos recursos naturais e defesa dos 
direitos humanos.

É importante relembrar que os instrumen-
tos ESG informam, à semelhança dos não sus-
tentáveis, sobre os retornos e riscos financei-
ros. No entanto aqueles distinguem-se dos 
demais pela informação que dão aos investi-
dores sobre os impactos (positivos e negati-
vos) que provocam.

Existem ainda alguns aspetos sobre os instrumentos ESG que convém ao investidor ter 
presente.
• O risco de os efeitos ou impactos externos positivos em termos de sustentabilidade 

anunciados nos instrumentos serem empolados ou falseados face à realidade. Este 
risco é conhecido como greenwashing (i.e., “lavagem verde”). É de notar que este risco 
é comparável ao risco de fraude financeira, que ocorre quando as informações finan-
ceiras de um investimento não são o que dizem ser. As medidas da estratégia euro-
peia em matéria de finanças sustentáveis visam, entre outras, prevenir esses riscos 

4. A DECISÃO DE INVESTIMENTO
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de greenwashing, os quais constituem também uma das prioridades das entidades de 
supervisão dos mercados de capitais. 

• Outro aspeto importante prende-se com as potenciais elevadas comissões cobradas 
por parte das entidades quando vendem e gerem os instrumentos financeiros ESG dos 
investidores. Existem casos em que certas entidades cobram comissões elevadas aos 
investidores sem proporcionarem instrumentos financeiros ESG bem alinhados com 
as suas preferências. Posto isto, é importante estar atento à relação entre os instru-
mentos ESG que lhe são disponibilizados e as respetivas comissões cobradas.

• É ainda importante que o investidor procure clarificar os seus objetivos e preferên-
cias de sustentabilidade antes de investir em instrumentos ESG. Quanto melhor for a 
definição destes objetivos, mais fácil será o investidor identificar investimentos ESG 
que estejam alinhados com esses objetivos e assim tomar decisões mais informadas.

A proteção do investidor em ESG

Desde 2 de agosto de 2022, os intermediários 
financeiros - com respeito aos serviços de 
consultoria para investimento e gestão de car-
teiras - estão obrigados a recolher, junto dos 
investidores, informação sobre eventuais pre-
ferências em matéria de sustentabilidade/ESG.

Desta forma, pretende-se que todos os in-
termediários financeiros avaliem as preferên-
cias e objetivos ESG dos investidores, para que 
as oportunidades de investimento ESG ofereci-
das estejam o mais alinhadas possível com es-
sas preferências e esses objetivos. 

Importa também mencionar que antes 
da subscrição ou compra de um instru-

mento financeiro que promova características 
ambientais ou sociais ou que tenha objetivos 
de investimento sustentável15, o investidor tem 
o direito de receber da entidade comercializa-
dora, juntamente com a restante informação 
pré-contratual, uma explicação detalhada das 
referidas características, bem como dos obje-
tivos, incluindo indicação da proporção dos in-
vestimentos nesse domínio. A figura seguinte 
ilustra a primeira página do modelo de anexo 
com a informação pré-contratual, que é obri-
gatória a partir de 2023:

15
 Nos termos da legislação europeia, são investimentos sustentáveis aqueles que contribuem para um objetivo de natureza ambiental ou de natureza social, 

desde que tais investimentos não prejudiquem significativamente nenhum desses objetivos e desde que as empresas beneficiárias do investimento empre-

guem práticas de boa governação.
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FIGURA 2 – ILUSTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO SUSTENTÁVEIS/ESG  
DE UM INVESTIMENTO

Fonte: CMVM.

Sugestões ao investidor em ESG

Esta secção termina com um conjunto de sugestões para que o investidor 
maximize e alinhe os seus objetivos sustentáveis com as características 

dos produtos financeiros considerados:

i. O investidor deve comparar instrumentos e verificar qual o mais adequado aos seus 
objetivos de investimento, tolerância ao risco e preferências; 

ii. Para isso, é recomendada uma análise cuidada dos prospetos e/ou da informação 
pré-contratual dos instrumentos financeiros ESG;

iii. Deve ser dada especial atenção à maneira como as entidades integram nas suas ope-
rações os fatores ESG ou informam sobre a análise feita a estes fatores; 

iv. É importante verificar a evolução em termos de desempenho ESG, ou seja, quanto aos 
resultados e às estratégias de melhoria em questões ESG da empresa/emitente em 
questão;

v. É ainda recomendada a consulta de informação sobre esses instrumentos ESG, no-
meadamente se existem ratings ESG para esses investimentos, ou, caso precise de 
apoio, a consulta de um consultor registado na CMVM.
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4.4 A digitalização  
nas decisões de investimento

Os canais digitais englobam os meios digitais 
de apoio e execução de decisões de investi-
mento (e.g., plataformas eletrónicas de inves-
timento) e de obtenção de informação, como 
as redes sociais.

Os canais digitais trazem vantagens para 
os investidores, como a facilidade de investi-
mento, incluindo a forma de apresentação das 
opções de investimento, a possibilidade de in-
vestir diretamente ou um acesso mais direto à 
informação, entre outras.

Apesar destas vantagens, há aspetos re-
levantes para o investidor no uso deste tipo de 
canais e importa não esquecer as bases da de-
cisão de investimento referidas no início deste 
capítulo.

Outra característica dos canais digitais é o 
facilitar novos comportamentos e novas atitu-

des como o tratamento do investimento como 
um jogo, fenómeno designado de “gamifica-
ção”, desenvolvido mais adiante.

Alguns investidores tendem a olhar para 
o investimento financeiro de uma for-

ma mais imediatista, procurando tipicamen-
te produtos com expectativas de retornos 
mais elevados e com maiores riscos (são dis-
so exemplo o crescimento do investimento em 
CFDs ou, noutro contexto, dos criptoativos), e 
por vezes, sem perceção do risco associado 
e da probabilidade que uma perda se venha a 
verificar.

Os utilizadores dos canais digitais tendem 
a interagir com o mercado de forma mais infor-
mal, frequentemente prescindindo de aconse-
lhamento especializado e considerando que a 
informação obtida apenas nestes canais é sufi-
ciente. Por vezes, é mais fácil no início, mas glo-
balmente mais caro porque não suportou a sua 
decisão numa análise ponderada dos riscos. 

• Fundos de investimento mobiliário que incorporam um ou mais fatores ESG nas suas 
características.

• Green bonds (obrigações verdes) são emissões de dívida pública ou privada para finan-
ciar projetos que respeitem o ambiente.

• Social bonds (obrigações sociais) em que os fundos obtidos são utilizados para finan-
ciar ou refinanciar projetos que gerem resultados sociais positivos.

• Sustainability link bonds (obrigações vinculadas à sustentabilidade) que visam aprofun-
dar o papel que os mercados de dívida podem desempenhar no financiamento e incen-
tivo às empresas que contribuem para a sustentabilidade.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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4. A DECISÃO DE INVESTIMENTO

As redes sociais  
no processo de investimento

As redes sociais são hoje parte integrante da 
vida da maioria das pessoas sendo, de forma 
crescente, percebidas pelos jovens como con-
tendo informação confiável para a tomada de 
decisões financeiras e não financeiras.

A nível nacional e internacional existe uma 
larga partilha de conhecimento e experiência 
em mercados financeiros nas redes sociais. 
No entanto, existem entidades e indivíduos que 
usam as redes sociais para divulgar informação 
de forma interessada, visando influenciar um 
comportamento específico do investidor.

É frequente que na passagem de informa-
ção via redes sociais, indivíduos e entidades 
partilhem informação ou vendam oportunida-
des de investimento utilizando técnicas que 
exploram as emoções e os fatores compor-
tamentais dos investidores. Como referido na 
seção “fatores comportamentais” do relató-
rio, a influência destes fatores e das emoções 
pode levar a decisões de investimento pouco 
informadas e irrefletidas.

De facto, o sentimento de pertença que as 
redes sociais criam agrava o efeito de alguns dos 
fatores comportamentais no investidor, podendo 
conduzir a compras impulsivas, desinformadas 
e com riscos mal percebidos. Se a esta variável 
adicionarmos um baixo conhecimento do produ-
to pelo investidor poderemos estar perante um 
cenário com riscos elevados para o mesmo.

Existem ainda os casos de personalidades 
conhecidas nas redes sociais – os influencers 
– que falam sobre investimentos em instru-
mentos financeiros, normalmente focando-se 
nos seus sucessos. Isto leva a que os seguido-
res procurem imitar essas mesmas estraté-
gias, sem ter em consideração os elementos 

que devem orientar a sua escolha e frequente-
mente com resultados piores do que os repor-
tados pelos influencers.

Muitos investidores têm medo de, ao decidir 
não investir, perder estas supostas “oportunida-
des”, exibindo o medo de ficar de fora (FOMO, na 
sigla inglesa com origem na expressão Fear Of 
Missing Out), outro fator comportamental que 
condiciona as decisões de forma inconsciente. 

O FOMO é explorado quando os inves-
tidores estão expostos a mensagens 
como “última oportunidade” ou “opor-
tunidade disponível até às 18 horas” ou 
ainda informação mais focada nos as-
petos positivos, destacando-se os re-
tornos, mas não os riscos associados 
[normalmente elevados].  

Por todos estes motivos, os investi-
dores devem utilizar as redes sociais 

de forma ponderada, tendo sempre em conta 
a importância das fontes de informação ofi-
ciais. Se o conhecimento, a experiência e a li-
teracia financeira de quem está a dar a infor-
mação, não for certo para o investidor, bem 
como a veracidade e qualidade da informação 
prestada, deve evitar prestar atenção.

Plataformas digitais de investimento

Outro exemplo do aumento da digitalização nos 
produtos e serviços financeiros é o crescimen-
to das plataformas de investimento digitais, 
onde existem casos em que são feitas ofertas 
de dinheiro ao investidor nos seguintes termos 
“invista 200 euros que nós oferecemos 200 eu-
ros também”.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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É importante que o investidor verifique 
e faça a sua análise quando confron-

tado com afirmações que não são do “senso 
comum” pois dificilmente alguém “oferece” di-
nheiro. A natureza de um mercado financeiro 
não se carateriza por haver ofertas de dinheiro 
ou certezas de ganho ou facilidade de obter re-
sultados. Estas mensagens visam em regra in-
duzir o investidor a ter determinados compor-
tamentos que muitas vezes são prejudiciais 
para si próprio. 

Existem casos em que a entidade recebe 
dinheiro para direcionar o investidor para um 
determinado mercado (chamado de “payment 
for-order flow” – PFOF). É importante que o in-
vestidor considere bem se este mercado ou ca-
nal é o mais adequado aos seus interesses. 

Algumas entidades recorrem ainda à gami-
ficação, um conjunto de estratégias desenha-
das para apresentar o investimento como um 
jogo. Esta abordagem promove a ideia (errada) 
de que as decisões de investimento são fáceis 
(ou seja, como se de um jogo se tratasse), re-
sultando em riscos para o investidor. 

A gamificação apela às emoções positi-
vas do investidor e, desta forma, potencia uma 
maior margem para tomar decisões de investi-
mento pouco refletidas.

Outro fenómeno associado a canais digi-
tais prende-se com a disponibilização de cur-
sos rápidos para fazer dinheiro nos mercados 
financeiros, muitas das vezes nos mais com-
plexos, como seja, as divisas (FOREX) e os con-

tratos diferenciais (CFDs). Em alguns casos 
são propostos serviços e produtos de investi-
mento por entidades e indivíduos não autori-
zados para tal. O investidor deve estar atento 
relativamente a ofertas de sucesso fácil, co-
meçando por verificar sempre se a pessoa ou 
entidade está registada na CMVM.

O que pode fazer o investidor que re-
corre a plataformas digitais e redes 

sociais para minimizar os erros e as perdas no 
investimento?

• Em primeiro lugar, o investidor deve con-
firmar a origem e validade da informa-
ção obtida digitalmente, seja sobre uma 
oportunidade de investimento, um instru-
mento financeiro ou um curso rápido de 
investimento.

• Num segundo passo, importa ponderar 
se a decisão de investimento ou a adesão 
a um curso é ponderada ou resulta de um 
post de um influencer sobre um investi-
mento e o investidor não quer perder essa 
oportunidade (FOMO).

Apesar de existirem riscos na utilização 
destes canais, existem também vantagens. Se 
o investidor identificar os riscos associados ao 
investimento através destes canais, bem como 
as suas vantagens, consegue mais facilmente 
usar os mesmos a seu favor.

4. A DECISÃO DE INVESTIMENTO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


cmvm.pt36

RELATÓRIO DO INVESTIDOR | 2022

A CMVM
E O INVESTIDOR NÃO

PROFISSIONAL

5

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


37

RELATÓRIO DO INVESTIDOR | 2022

Voltar ao índice cmvm.pt

Publicidade e recomendações no âmbito  
da Intermediação Financeira

A publicidade efetuada no âmbito da interme-
diação financeira está sujeita a um conjunto de 
obrigações que recaem sobre a entidade co-
mercializadora independentemente do meio 
utilizado. No âmbito das ações de supervisão 
realizadas, a CMVM tem vindo a atuar sobre al-
guns dos conteúdos de natureza publicitária, 
nomeadamente, em canais online.

Estas mensagens são apresentadas como 
se fossem uma simples divulgação de experiên-
cias pessoais ou de conteúdos de literacia finan-
ceira - de modo totalmente desinteressado - sem 
que seja claramente percetível de que se trata de 
conteúdos publicitários relativos a determinado 
intermediário financeiro ou a um produto.

Assim, é essencial que qualquer investidor, 
quer leia um jornal, quer veja um canal de televi-
são ou aceda a um conteúdo de uma rede social 
ou outro canal online, conheça que o conteúdo 
que vê ou consulta tem natureza publicitária e 
qual a entidade que se encontra a fazer publi-
cidade. Por isso deve ser claramente identifi-
cável que o conteúdo tem natureza publicitária 
(ou seja, que diz “publicidade”). Deve ainda iden-

tificar o intermediário financeiro responsável 
pela publicidade.

Deste modo, os investidores percebem 
claramente que a informação tem como obje-
tivo a captação de clientes e/ou investimentos. 

As decisões de investimento devem 
ser baseadas em informação clara, 

adequada e suficiente. Antes de tomar uma 
decisão de investimento, é indispensável que 
os investidores consultem a informação pré-
-contratual que deve ser disponibilizada pelo 
intermediário financeiro ou por um represen-
tante designado para o efeito (i.e., agente vin-
culado comunicado à CMVM), que esclareça 
as dúvidas que subsistam de modo a entender 
as principais características do investimento, 
bem como os riscos associados ao mesmo.

Reclamações: análise de caso 

No âmbito do tratamento de reclamações pela 
CMVM tem sido notório um aumento do núme-
ro de reclamações relativas a Organismos de 
Investimento Coletivo16 (OIC), especialmente, 
quando acontece uma queda nos preços ou um au-
mento da volatilidade nos mercados financeiros.

5. A CMVM E O 
INVESTIDOR
NÃO PROFISSIONAL

16
 Os Organismos de Investimento Coletivo incluem fundos e sociedades de investimento coletivo.
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Para a tomada de decisão de investi-
mento esclarecida e informada, é es-

sencial que os investidores entendam as ca-
racterísticas, vantagens, mas também os 
riscos associados ao investimento em OICs 
através da prévia leitura da documentação do 

fundo. Como a assinatura ou confirmação de 
documentos de subscrição constitui prova de 
consentimento do subscritor, o investidor pas-
sa a ser responsabilizado pela decisão que to-
mou, pelo que é imprescindível a leitura atenta 
do documento.

5. A CMVM E O INVESTIDOR NÃO PROFISSIONAL

A leitura prévia do IFI antes de efetuar 
a subscrição é essencial para os inves-

tidores evitarem a tomada de decisões de in-
vestimento não informadas e para avaliar se 
um determinado fundo é adequado à sua situa-
ção pessoal. O investidor pode verificar se os 
seus objetivos de investimento e propensão ao 
risco estão alinhados com a política de investi-
mento, o nível de risco e o prazo recomendado 
de manutenção do investimento. 

Alerta sobre produtos de investimento  
não regulados: o caso das criptomoedas

Os criptoativos são representações digitais de 
ativos criados através da tecnologia blockchain, 
um tipo de base de dados descentralizada (DLT 
– Distributed Ledger Technology), que regista as 
transações e os endereços dos participantes.

A maioria desta informação pode ser consultada pelo investidor no documento 
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) e que é de entrega 
obrigatória pelos intermediários financeiros antes da subscrição do fundo. 

O IFI é um documento de duas páginas, mas com muita informação sobre as característi-
cas mais relevantes do fundo. Informa ainda sobre o tipo de fundo, a sua política de inves-
timento, o perfil ou tipo de investidor a que se destina e qual o período de investimento re-
comendado. Para mais informação sobre o IFI consulte:    https://vimeo.com/749940823.

O IFI dispõe de informação histórica sobre as rentabilidades anuais do fundo, (note 
que rentabilidades passadas não garantem nem prometem rentabilidades futuras), infor-
mação sobre o nível de risco atual do fundo e a indicação sobre os principais riscos a que 
o fundo está exposto. Aqui pode perceber se o fundo tem ou não risco de capital, ou seja, 
se corre o risco de perder tudo ou parte do que investe no fundo.

O IFI tem igualmente informação sobre os custos e encargos cobrados diretamente 
aos participantes (como comissões de subscrição, resgate ou transferência, se aplicá-

veis) e os incorridos pelo próprio fundo (como comissão de gestão, de depósito, entre ou-
tras), bem como as condições de subscrição e de resgate.

É ainda mencionado no IFI qual o momento que serve de referência para determinar a 
valorização da unidade de participação que define o preço que é considerado na subscri-
ção e no resgate. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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17
 Fonte: Investopedia.

Existem vários tipos de criptoativos, 
nomeadamente, de pagamento (as 
chamadas criptomoedas, que incluem 
as stable coins), os utility tokens e os que 
são equiparáveis a valores mobiliários. 
Estes últimos são os únicos que são 
supervisionados pela CMVM. 

A maioria dos criptoativos não estão su-
jeitos à supervisão dos reguladores nacionais 
e a CMVM tem publicado informação sobre 
os principais riscos de investimento nestes  
ativos   (ver aqui).

As criptomoedas, das quais a bitcoin é o 
exemplo mais conhecido, não são emitidas por 
um banco central. Sendo assim, não são de 
aceitação obrigatória nem legalmente aceite 
como moeda. As criptomoedas são ativos com 
um risco de investimento significativo. A eleva-
da volatilidade do seu preço pode gerar grandes 
ganhos, mas também grandes perdas, incluin-
do a totalidade do capital investido. O risco de 
perda total é mais elevado do que noutros in-
vestimentos financeiros devido à volatilidade e 
quase total ausência de regulação. 

Existem riscos tecnológicos significativos. 
Os ciberataques visando a infraestrutura das pla-
taformas (“bolsas” de criptomoedas) têm como 
objetivo roubar criptomoedas. Muito comuns 
também são práticas como o phishing, que pro-
curam levar o utilizador a partilhar dados de aces-
so aos criptoativos com o mesmo objetivo.

De destacar também o risco de liquidez, ou 
seja, a dificuldade que os investidores têm em 
vender, num prazo curto, os criptoativos adquiri-
dos. É ainda importante alertar tanto para a falta 
de informação prestada ao investidor, bem como 
a existência de plataformas digitais não regista-
das, o que coloca os investidores em risco. 

A evolução do preço destes ativos é, nor-

malmente, pouco transparente. Há também 
riscos de perda (para sempre) do acesso (a cha-
ve privada) aos mesmos. Estima-se que cerca 
de 20% de todas as bitcoins podem estar per-
didas para sempre17.

Que cuidados deve o investidor ter  
antes de investir em criptoativos?

A elevada volatilidade, a ausência de regulação, 
a complexidade técnica e a falta de maturida-
de do setor tornam os criptoativos num inves-
timento particularmente arriscado, que exige 
especiais cuidados aos investidores.

Se os investidores decidirem adquirir crip-
toativos ou instrumentos financeiros com ex-
posição direta a criptoativos, por exemplo 
CFDs sobre criptoativos, é importante que 
compreendam plenamente as suas caraterís-
ticas e os riscos. Contudo, isto pode ser difícil 
numa área onde não estão estabelecidos deve-
res de informação aos investidores. 

Os investidores não devem investir 
montantes cujas perdas não possam 

suportar e devem compreender que investir 
em criptoativos, mesmo junto de entidades re-
guladas, não diminui os riscos acima descritos. 

Os investidores devem manter um ele-
vado grau de prudência e espírito crí-

tico face à publicidade destes investimentos, 
particularmente a recebida através das redes 
sociais e/ou influenciadores digitais. Como 
em qualquer investimento, promessas de gan-
hos elevados, em pouco tempo, merecem des-
confiança, especialmente se não alertarem 
para os riscos envolvidos. l

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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presente relatório do investidor pro-
curou transmitir uma série de infor-
mações relevantes quer para o in-
vestidor quer para o não investidor. O 
relatório abordou aspetos relaciona-
dos com os investidores, os produtos 
de investimento, a decisão de inves-
timento e o relacionamento da CMVM 
com o investidor.

Por exemplo, o inquérito a in-
vestidores e não investidores em 
Portugal permitiu concluir que ape-
sar de os dados sobre literacia finan-
ceira serem bons, existem conceitos 
como o de inflação que precisa de ser 
melhor entendido (algo desenvolvido 
no capítulo “A decisão de investimen-
to”). O investidor tipo prefere usar a 
informação passada pelo seu gestor 
de conta e não parece considerar op-
ções além das disponibilizadas pela 
sua instituição financeira com quem 
já mantém algum relacionamento. É 
importante que o investidor se infor-
me das várias alternativas de investi-
mento à sua disposição no mercado 
tendo como objetivo escolhas mais 
bem informadas.

O capítulo “Os produtos de in-
vestimento”, inclui informação sobre 
aspetos relacionados com o inves-
timento em ações, obrigações, fun-
dos de investimento e PRIIPs. Em es-

pecial, são analisados os efeitos das 
comissões nas rentabilidades destes 
instrumentos financeiros. Estes efei-
tos podem diminuir bastante o retor-
no final dos investimentos para o in-
vestidor. É por isso fundamental que o 
investidor tenha conhecimento sobre 
os efeitos dos vários tipos de comis-
sões no retorno dos seus investimen-
tos. O capítulo analisa ainda aspetos 
das obrigações estruturadas, um tipo 
de produto financeiro complexo.

Como a CMVM está ciente que 
existem vários elementos que influen-
ciam as decisões de investimento, os 
capítulos “A decisão de investimento” 
e “A CMVM e o investidor” abordam os 
fatores comportamentais, os investi-
mentos sustentáveis/ESG, a digitali-
zação, a literacia financeira e os ris-
cos de investir. Além de informar o 
investidor sobre estes temas, inclui 
sugestões para o investidor lidar com 
estes elementos e poder tomar deci-
sões mais informadas.

Queremos e necessitamos de in-
vestidores informados e conscientes 
dos seus direitos e obrigações, para 
que as suas decisões aumentem a efi-
ciência do mercado de capitais nacio-
nal, a geração de riqueza na socieda-
de em que vivemos e a transição para 
uma economia mais sustentável. l

6. CONCLUSÃO
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