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Onde são compradas e vendidas as ações? 
As ações podem ser transacionadas em mercados 
organizados, que incluem os mercados regulamentados 
e os sistemas multilaterais (normalmente designados 
por bolsas); ou fora de mercado, através de contratos 
bilaterais entre compradores e vendedores. 
Os valores mobiliários cotados em bolsa são mais 
fáceis de transacionar. Contudo, há títulos que mesmo 
em bolsa são pouco transacionados, ou seja, têm 
pouca liquidez. As ações pouco líquidas são mais 
difíceis de comprar ou vender no momento e ao preço 
desejado. Pode analisar a liquidez de um título através 
do valor médio de transações diárias, indicador 
disponível no site da entidade gestora do mercado 
português (Euronext Lisbon).
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Como são transacionadas as ações cotadas
em bolsas? Pode dar ordens de compra e venda 
através de intermediários financeiros registados na 
CMVM e autorizados a prestar esse serviço como 
instituições de crédito e sociedades corretoras, entre 
outras. Antes de investir verifique sempre no nosso 
site que a entidade em causa está registada e tem 
autorização para operar em Portugal. As ordens 
ao intermediário financeiro podem ser dadas 
presencialmente, por telefone ou pela internet. 
Este irá depois executá-las, exceto se não existirem 
no mercado investidores a comprar ou vender ao 
preço e ou quantidade que deseja.
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As ordens têm prazo de validade? 
As ordens são consideradas válidas até final da 
negociação do dia em que foram introduzidas. 
Contudo, pode definir um prazo superior, desde 
que não exceda um ano, e o intermediário financeiro 
pode estipular um prazo inferior, desde que o 
informe. Pode haver ainda o cancelamento 
automático de ordens em situações como a 
ocorrência de um evento societário.
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Como se concretizam perdas ou ganhos? O valor 
das ações pode, em determinado momento, subir, 
gerando um retorno potencial positivo, ou cair para 
um valor inferior àquele a que foram adquiridas, 
gerando nesse caso uma perda potencial de parte 
do capital investido. Os ganhos e perdas só passam 
de potenciais a efetivos quando concretizar a 
venda dos títulos. Os encargos associados ao 
investimento também influenciam o retorno líquido 
que obtém. Em casos limite de insolvência do 
emitente pode não receber sequer qualquer valor 
pelo investimento realizado. 
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O que influencia a cotação? A cotação das ações 
pode ser influenciada por fatores específicos
da empresa, como o desempenho e situação 
patrimonial (resultados económicos, 
endividamento, investimentos, entre outros) ou 
eventos societários (distribuição de dividendos, 
aumentos de capital, ofertas públicas), e ou por 
outros fatores externos à empresa tais como o 
comportamento do setor, a conjuntura económica, 
geopolítica e a evolução dos mercados financeiros.
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É possível investir indiretamente em ações? 
Sim, pode também investir em ações de uma 
empresa sem as adquirir diretamente, através 
do investimento em fundos de ações. Trata-se 
de um produto cuja carteira de títulos é total ou 
predominantemente composta por ações de 
várias empresas, que podem ser nacionais 
e ou internacionais, e que é gerido por 
profissionais (sociedades gestoras). Para mais 
informações consulte a nossa brochura sobre 
‘Investir em fundos de investimento’.
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Cuidados a ter antes de investir.
Antes de decidir fazer um investimento em ações 
deve:

• Conhecer a empresa em que pretende investir
 e estar atento aos eventos societários; 
• Ter disponibilidade para acompanhar a evolução 
 do investimento;
• Comparar os preçários dos intermediários 
 financeiros;
• Avaliar o impacto das comissões no retorno do 
 investimento;
• Conhecer a fiscalidade a que está sujeito.
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Quais os encargos com o investimento?
Ao calcular o retorno do seu investimento deve 
considerar os encargos associados, nomeadamente 
as comissões de transação, de guarda de títulos,
de transferência de valores mobiliários entre contas, 
e a fiscalidade (IRS). Na sua análise deve ter presente 
que a compra de um valor reduzido de títulos tende
a aumentar a probabilidade de registar perdas em 
termos líquidos, devido ao maior peso relativo dos 
encargos associados ao investimento.
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