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Informações Fundamentais ao Investidor 

PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

Um investimento responsável exige que conheça as suas 

implicações e que esteja disposto a aceitá-las. 

Futuros - Montepio Trader 

Contraparte: Mercado regulado de 

execução da operação             

  

  Advertências específicas ao Investidor 

Este produto financeiro complexo: 

a) Pode implicar a perda súbita da totalidade ou de mais do que o 

capital investido; 

b) Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo; 

c) Está sujeito ao risco de crédito do Saxo Bank, relativamente aos 

montantes que o investidor tenha direito a receber, quando a sua 

posição seja encerrada com ganhos, não obstante a negociação ser 

efectuada com a intervenção de uma camara de compensação, 

assim como, relativamente aos montantes que o investidor detenha 

na conta margem em caso de falência ou insolvência. 

d) Está sujeito ao risco de crédito da Caixa Económica Montepio Geral, 

devido à possibilidade de não cumprimento das obrigações que para 

si decorrem da comercialização do serviço, em caso de falência ou 

insolvência; 

e) Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos; 

f) Não é equivalente à aquisição ou transação inicial dos ativos 

subjacentes; 

g) As posições poderão ser encerradas automaticamente caso o cliente 

não cumpra os requisitos de margem acordados. 

Após a leitura das advertências supra, por favor manuscreva a seguinte frase: 

Tomei conhecimento das advertências 

___________________________________________________________ 

Data  ___________________       Hora ___________________ 

Assinatura do Cliente: 
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Descrição e Principais Características do Produto 

Descrição 

As ordens introduzidas na plataforma eletrónica www.montepiotrader.pt, são 

transmitidas e executadas pelo Saxo Bank A/S, enquanto membro do mercado 

onde o futuro está admitido à negociação, assegurando este, as melhores condições 

de acordo com a sua política de execução. 

Um Futuro é um contrato celebrado entre duas partes que se comprometem a 

comprar/vender um determinado ativo, numa determinada data futura, num local 

predefinido e a um preço pré-estabelecido. Estes contratos são negociáveis em 

mercados regulamentados e todas as suas características são antecipadamente 

conhecidas: entre outras, a quantidade e a qualidade do que se pretende 

transacionar e a data de vencimento. 

a) Quanto, quando e a que título o investidor paga ou pode pagar? 

É exigido ao investidor o depósito de uma margem inicial para a abertura de 

uma posição de Futuros. O fecho de uma posição implica a determinação de 

direitos e obrigações nos seguintes termos: 

 Numa posição curta (venda), a perda do investidor depende da evolução 

positiva do preço do ativo subjacente, entre a abertura e o fecho de 

posição; 

 Numa posição longa (compra), a perda do investidor depende da 

evolução negativa do preço do ativo subjacente, entre a abertura e o 

fecho de posição. 

b) Quanto, quando e a que título o investidor recebe ou pode receber? 

 Numa posição curta (venda), o ganho do investidor depende da 

evolução negativa do preço do ativo subjacente, entre a abertura e o 

fecho de posição; 

 Numa posição longa (compra), o ganho do investidor depende da 

evolução positiva do preço do ativo subjacente, entre a abertura e o 

fecho de posição. 

c) Quanto, quando em que circunstâncias e com que consequências o 

investimento cessa ou pode cessar? 

 O investimento pode cessar por iniciativa do investidor quando decida 

encerrar a posição inicialmente aberta. 

 O investimento pode cessar automaticamente caso o investidor não 

cumpra os requisitos de margem acordados.  

 O investimento cessa automaticamente na data de vencimento do 

contrato de futuros. 

Margem e Futuros: 

Os Futuros são negociados em margem. Este mecanismo permite ao investidor 

alavancar o seu investimento, comporta maior risco do que o verificado no 

investimento direto no ativo subjacente. O valor da margem requerida 

corresponde a uma percentagem do valor nominal da posição. Esta margem é 

dinâmica (pode variar) e o seu cálculo incorpora variáveis como a liquidez e a 

volatilidade, entre outras. Os Futuros podem originar perdas avultadas, que em 

situação de volatilidade extrema, podem exceder o valor investido. O inverso 

também é verdade, o efeito alavancagem poderá proporcionar ganhos 

substanciais quando a perspetiva do investidor se verifique.  

Quando da abertura da posição é requerido o desembolso de uma margem inicial. 

Caso o cliente não cumpra as condições inicialmente contratadas para a variável 

http://www.montepiotrader.pt/
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“Utilização de Margem”, atingindo esta 150%, as suas posições serão 

automaticamente encerradas. De notar que uma “Utilização de Margem” igual a 

100% significa que o investidor tem toda a margem alocada às posições abertas. 

                  100 * (Utlizado para Exigências de Margem) 

 Utilização de Margem (%) =  

       (Valor da Conta )+(Outros Colaterais)– (Não Disponível como Colateral para Margem) 

Existe lugar a pedido de reforços, quando o valor depositado pelo investidor se 

mostrar insuficiente para cumprir as condições contratuais. Em suma, uma 

“Utilização de Margem” maior ou igual a 100% não permite abertura de novas 

posições; para concretizar essa intenção deverá proceder ao reforço da sua conta. 

O Cliente recebe notificações sobre o estado da sua conta quando a variável 

“Utilização de Margem” atinge 90%, 125% e 150%; esta última com a indicação 

que as suas posições com utilização de margem foram encerradas. 

A unidade de negociação para abertura de uma posição em Futuros é denominada 

por contrato. A liquidação no encerramento de um contrato de futuros é 

exclusivamente financeira. Outras informações disponibilizadas são: a data de 

vencimento, horários de negociação, spread, margem inicial e margem de 

manutenção. 

As ordens dadas pelo Investidor são transmitidas ao Saxo Bank A/S que procede à 

sua execução na qualidade de membro do mercado onde o Futuro esteja admitido à 

negociação. 

Ativos subjacentes: 

Índices, Matérias-primas, Pares Cambiais e Taxa de Juro  

São negociados nos seguintes mercados: HONG KONG EXCHANGES AND 

CLEARING LTD, CBOE FUTURES EXCHANGE, BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE 

VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS, NYSE EURONEXT, EUREX DEUTSCHLAND, 

CME GLOBEX, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES U.S., ITALIAN DERIVATIVES 

MARKET, MEFF EXCHANGE (SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

DERIVADOS), THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL, NASDAQ 

OMX NORDIC e ICE FUTURES U.S- NYBOT.  

Principais Fatores de Risco 

a) Risco de Mercado: risco do valor de mercado de um ativo ou de um conjunto 

de ativos subjacentes ou de um indexante (nomeadamente, por flutuações 

em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de ações ou preços de 

mercadorias) variar e tal ter impacto na rentabilidade do PFC; 

Os contratos futuros, por serem produtos financeiros complexos, podem 

apresentar volatilidade superior aos ativos financeiros que representam, 

podendo haver risco de inexistência de remuneração. Para mitigar estes 

riscos, o investidor deve estar atento ao prazo de vencimento dos contratos 

futuros que possui, bem como horário para negociação no dia do vencimento. 

É importante também entender adequadamente a lógica de formação de 

preços de forma a adequar a volatilidade dos contratos futuros às estratégias 

montadas e ao perfil de investidor. 

b) Risco de Capital: risco do montante a receber pelo investidor vir a ser inferior 

ao capital investido; o cliente pode incorrer em perdas superiores à totalidade 

do capital inicialmente investido. 

c) Risco de Crédito: risco de, designadamente por falência ou insolvência da 

entidade comercializadora - a Caixa Económica Montepio Geral - os deveres 

inerentes ao PFC não serem atempadamente cumpridos. Nos mercados 

regulamentados o risco de crédito de contraparte é mitigado pela cadeia de 
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responsabilidades na liquidação, por mecanismo de entrega contra 

pagamento e pela prestação de garantias. 

d) Risco de Contraparte: Risco de uma entidade que seja parte num contrato ou 

operação não cumprir os compromissos assumidos, nos termos originais 

desse compromisso, sem que tal envolva risco de crédito do PFC; 

e)  Risco de Taxa de Juro: risco de impactos negativos na rentabilidade do 

Futuro devido a movimentos adversos nas taxas de juro. 

f) Risco de Liquidez: risco de ter de esperar ou de incorrer em custos 

(designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor económico 

real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda; A 

necessidade por recursos pode fazer com que o cliente necessite desfazer-se 

das suas posições a um preço inferior ao seu valor justo, ocasionando perda. 

g) Risco Jurídico e Fiscal: risco de alteração da legislação, incluindo a fiscal, e 

das demais normas aplicáveis com consequências sobre a rentabilidade do 

contrato de futuros. 

h) Risco cambial: risco de impactos negativos na rentabilidade do Futuro, devido 

a movimentos adversos nas taxas de câmbio. 

i) Risco de fecho automático de posições: risco do saldo da conta Montepio 

Trader ter uma margem financeira inferior à acordada com a CEMG não 

sendo, em tempo oportuno, efetuado o devido reforço. 

j) Risco operacional de transações eletrónicas: risco de impossibilidade de 

ligação entre a plataforma Montepio Trader e o sistema de negociação, risco 

de interrupção ou suspensão de negociação dos mercados, risco de falha no 

funcionamento de redes de comunicação, sistemas informáticos, software ou 

internet. 

Podem existir outros fatores de risco com impacto direto e relevante no capital e 

na rentabilidade do PFC. 

Cenários e Probabilidades 

No pior resultado possível, o investidor pode incorrer em perdas não determináveis, 

podendo inclusivamente perder mais do que investiu: no caso duma posição longa, 

a perda será tão mais acentuada quanto maior for a descida do preço do ativo 

subjacente, entre o momento de abertura e de fecho da posição; no caso de uma 

posição curta, a perda será tão mais acentuada quanto maior for a subida do preço 

do ativo subjacente entre o momento de abertura e o momento de fecho da 

posição. As perdas poderão ser ilimitadas quando o mecanismo de encerramento 

automático de posições não for eficaz. Acontece na ocorrência de uma 

descontinuidade na cotação, cuja variação implique que a variável “Utilização de 

Margem” ultrapasse os 150%. Nesta situação só será possível encerrar a posição ao 

primeiro preço de mercado disponível uma vez retomada a negociação. 

No melhor resultado possível, o investidor pode incorrer em ganhos não 

determináveis, podendo inclusivamente ganhar mais do que investiu: no caso duma 

posição longa, o ganho será tão mais acentuado quanto maior for a subida de preço 

do ativo subjacente entre o momento de abertura e o momento de fecho da 

posição; no caso de uma posição curta, o ganho será tão mais acentuado quanto 

maior for a descida de preço do ativo subjacente entre o momento de abertura e o 

momento de fecho da posição. 

Encargos 

Serão aplicadas as comissões constantes do preçário em vigor, disponível para 

consulta em www.cmvm.pt, www.montepio.pt e www.montepiotrader.pt. 
Na presente data, constam do preçário as seguintes comissões aplicáveis a este 

produto: 

http://www.cmvm.pt/
http://www.montepio.pt/
http://www.montepiotrader.pt/
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 Comissão de abertura de conta para negociação: Não aplicável; 

 Comissão mínima de transação: Está quantificada e identificada em preçário, o 

valor da comissão mínima a ser cobrada por negócio, varia com o mercado em 

que o ativo está cotado; 

 Comissão por contrato: É cobrada uma comissão por contrato; 

 Taxa de Bolsa: É cobrada aquando da negociação; 

 Taxa de Descoberto sobre utilização de: 

 Mais-valias realizadas antes da data de disponibilização de valores 

(d+2 ou d+3), incide juros à Taxa Anual Nominal (TAN) de Libor EUR 

(overnight) + 8%; 

 Mais-valias não realizadas, incide juros à Taxa Anual Nominal (TAN) 

de Libor EUR (overnight) + 8%; 

 Montantes indisponíveis em conta, incide juros à Taxa Anual Nominal 

(TAN) de Libor EUR (overnight) + 8%. 

 Conversões cambiais: Quando a moeda base da conta margem, não coincida 

com a moeda em que o futuro está cotado, haverá lugar a uma conversão 

cambial que resulta num acréscimo/decréscimo ao preço de referência do par 

cambial em 5‰ aquando do encerramento de uma posição ou da conversão do 

montante requisitado para margem inicial ou manutenção. 

 Para mais detalhes consultar preçário do Serviço Montepio Trader. 

A CEMG reserva-se o direito de proceder à alteração unilateral do seu preçário nos 

termos legalmente previstos. 

Outras Informações 

A Caixa Económica Montepio Geral presta o serviço de receção e transmissão de 

ordens através da plataforma Montepio Trader, disponível em 

www.montepiotrader.pt, de acordo com a Politica de execução e transmissão de 

ordens do Saxo Bank A/S, (consultável através do endereço eletrónico: 

www.saxobank.com) em mercado regulamentado, assumindo as responsabilidades 

decorrentes dessa mesma actividade.  

O apoio ao investidor resultante da ocorrência de vicissitudes decorrentes da 

execução dessas ordens, bem como de eventuais pedidos de reforço de margem ou 

encerramento automático de posições, será assegurado pela Caixa Económica 

Montepio Geral, que assume perante o cliente a responsabilidade pela solução de 

todas as questões referentes a reclamações relativas à negociação na plataforma 
Montepio Trader (vide canais e vias disponíveis para esse efeito na secção 

“Reclamações” abaixo indicada).  

Membro de Mercado:  SAXO Bank A/S 
Philip Heymans Allé 15 
DK-2900 Hellerup  
Denmark 

Autoridade de Supervisão do Membro de Mercado:  FSA DK 

Aahusgade 110 

2100 Copenhagen 

Denmark  

A Politica de execução e transmissão de ordens pode ser consultada através do 

endereço eletrónico:  
www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/pdf-pmc/PEOB0000.pdf 

A informação sobre os termos e condições dos contratos de futuros pode ser 

consultada nos sítios das bolsas onde os mesmos são transaccionados, as quais se 

encontram identificadas no ponto “Ativos Subjacentes” da rubrica “Descrição e 

Principais Caraterísticas do Produto”. Podem também ser consultadas dentro da 

plataforma Montepio Trader no item Condições de Negociação\Condições de 

Negociação em Futuros. 

 

 

http://www.montepiotrader.pt/
http://www.saxobank.com/
http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/pdf-pmc/PEOB0000.pdf
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A identificação da Entidade de Custódia: 
                    SAXO Bank A/S 

Philip Heymans Allé 15 
DK-2900 Hellerup  

Denmark 

A identificação da autoridade de supervisão: 

Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, entidade responsável pela 

supervisão da comercialização de produtos financeiros complexos. 

A identificação de outras entidades relevantes: 

Caixa Económica Montepio Geral, como entidade de apoio ao investidor, 

nomeadamente para formalização de reclamações. 

Regime Fiscal 

As mais-valias decorrentes de operações com futuros estão sujeitas ao seguinte 

regime fiscal:  

 Pessoas singulares residentes em Portugal: sujeitas a tributação à taxa 

especial de 28%, sobre os rendimentos líquidos apurados em cada ano, com 

opção pelo englobamento; 

 Pessoas singulares não residentes em Portugal: sujeitas a tributação à taxa 

especial de 28%, sobre os rendimentos líquidos apurados em cada ano, sem 

opção pelo englobamento. 

O regime acima referido constitui um resumo do regime fiscal em vigor na presente 

data, sendo que a sua leitura não dispensa a consulta da legislação em vigor. 

Reclamações 

Poderão ser apresentadas reclamações à Caixa Económica Montepio Geral, por 

correio, pessoalmente bem como através de quaisquer meios de comunicação 

eletrónica, para os endereços abaixo indicados: 

Procuradoria do Cliente. 

Rua de São José, 213 5º, 1169-057 Lisboa 

ProcuradoriaCliente@montepio.pt 

O investidor poderá ainda apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários. As moradas e telefones para esse efeito são: 

Rua Laura Alves, n.º 4, 1056-138 Lisboa ou  

Rua Dr. Alfredo Magalhães, n.º 8, 5.º, 4000-061 Porto ou 

Através da Linha Verde (gratuita): 800 205 339 ou  

Números de telefone 213 177 000 e 222 084 402/3 

Locais de Consulta 

As presentes Informações Fundamentais ao Investidor estão disponíveis aos 

balcões da Caixa Económica Montepio Geral ou na CMVM através do endereço 

www.cmvm.pt. 

Data de Elaboração: 06 de junho de 2014 

Última Atualização: 06 de junho de 2014 

Após a leitura das Informações Fundamentais ao Investidor, por favor 

manuscreva a seguinte frase: 

Recebi um exemplar deste documento previamente à transação inicial.  

_________________________________________________________ 

Data  ___________________       Hora ___________________ 

Assinatura do Cliente: 

_________________________________________________________ 

 

mailto:ProcuradoriaCliente@montepio.pt
http://www.cmvm.pt/

