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I. Sumário 
 

O PRESENTE SUMÁRIO DEVE SER CONSIDERADO COMO UMA INTRODUÇÃO AO PROSPECTO, DEVENDO QUALQUER 
DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO OEI BASEAR-SE NUMA ANÁLISE E 

CONHECIMENTO INTEGRAL DO MESMO PELO INVESTIDOR  
 
A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao disposto no Código dos Valores Mobiliários, ao disposto 
no Regulamento (CE) nº 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, na sua redacção de 16 de Junho de 2004 e na 
demais legislação aplicável, sendo elaborado no âmbito da admissão à negociação das unidades de participação, 
escriturais, nominativas representativas do BPI Metais Preciosos – Fundo Especial de Investimento Fechado. 
 
O BPI Metais Preciosos – Fundo Especial de Investimento Fechado é um organismo de investimento colectivo 
(OIC), especificamente um Organismo Especial de Investimento (OEI), adiante designado apenas por BPI Metais 
Preciosos ou OEI, constituído sob a forma de Fundo Especial de Investimento fechado nos termos da legislação 
aplicável, nomeadamente do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro e do Regulamento nº 15/2003 da Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 
 
O OEI é administrado pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., 
com sede no Largo Jean Monnet, nº 1 – 5º, em Lisboa, com o capital social de € 2.500.000, inscrita na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de Matrícula e de Pessoa Colectiva 502 443 022 (a BPI Gestão 
de Activos ou Entidade Gestora). A BPI Gestão de Activos encontra-se registada junto da CMVM sob o número 185.  
 
O BPI Metais Preciosos tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a um cabaz 
diversificado de metais preciosos (Ouro, Prata, Platina e Paládio), através da exposição a fundos de terceiros, ETF 
("exchange traded funds"), derivados cotados, obrigações estruturadas cujo rendimento se encontre indexado aos 
metais preciosos ou aos valores a seguir referidos e acções, bem como obrigações com direito de subscrição de 
acções, obrigações convertíveis em acções, warrants ou qualquer outro tipo de valor que confira o direito de 
subscrição, seja convertível ou tenha a remuneração indexada a acções em empresas cuja actividade principal esteja 
ou que no entender da Sociedade Gestora possa vir a estar, directamente relacionada com produtos e serviços à 
industria de metais preciosos.  
 
O prazo de vigência do OEI é de 8 anos estando previsto que a sua dissolução ocorra em 14 de Março de 2019 
(“Data de Liquidação”), excepto se o prazo de vigência do OEI for prorrogado, uma ou duas vezes, por um período 
adicional de 8 anos em cada período de prorrogação.  
 
A CMVM autorizou a constituição do OEI em 29 de Janeiro de 2011, ficando o mesmo registado junto dessa 
entidade com o nº 1300. Nessa data a CMVM aprovou o prospecto da Oferta Pública de Distribuição de 20.000.000 
de unidades de participação, com um preço de subscrição unitário de € 5, no valor de € 100.000.000 (a Oferta), tendo 
o mesmo sido alterado, em 25 de Fevereiro de 2011, através da Adenda ao Prospecto da Oferta Pública de 
Distribuição. 
 
A Oferta decorreu entre os dias 4 de Fevereiro e 11 de Março de 2011, período durante o qual os investidores 
dirigiram as suas intenções de subscrição, ao Banco Português de Investimento, S.A. e ao Banco BPI, S.A., enquanto 
entidades colocadoras da Oferta, tendo a subscrição efectiva ocorrido em 14 de Março de 2011. Nessa mesma data 
foram emitidas as Unidades de Participação e ocorreu a liquidação financeira do preço de subscrição. 
 
A entidade responsável pelo apuramento e divulgação do resultado da Oferta foi a BPI Gestão de Activos – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.  
 
Foram subscritas na Oferta 1.476.160 unidades de participação (as Unidades de Participação), considerando-se, por 
conseguinte, verificada a condição da Oferta, tendo em conta que foram colocadas pelo menos 500.000 de unidades 
de participação e, por conseguinte, constituído o OEI.  
 
Nos termos previstos no prospecto da Oferta, o OEI constituiu-se em 14 de Março de 2011, sendo constituído por 
1.476.160 unidades de participação, com um valor de subscrição unitário de € 5, ficando assim o OEI com um valor 
patrimonial inicial de € 7.380.800 (sete milhões, trezentos e oitenta mim e oitocentos euros). 
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Foi solicitada a admissão à negociação das Unidades de Participação ao Euronext, mercado regulamentado gerido 
pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., a qual ocorrerá após a publicação do 
presente Prospecto.  
 
Foi atribuído às Unidades de Participação o código ISIN: PTYPJAIM0018. 
 
Nos termos do artigo 234º, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão à negociação no Euronext 
das Unidades de Participação a que alude o presente Prospecto “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo 

da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores 

mobiliários admitidos”. 
 
Não existem restrições à transmissão das unidades de participação, as quais são livremente negociáveis em mercado 
regulamentado ou fora de mercado regulamentado. A Entidade Gestora não terá qualquer tipo de intervenção no 
mercado secundário das Unidades de Participação do OEI. Não foi celebrado, nem se prevê que o venha a ser, 
qualquer contrato que vise assegurar a liquidez das Unidades de Participação.  
 
Considerando a política de investimentos definida pela Entidade Gestora, e detalhadamente desenvolvida no ponto 
III, B, 1. do presente prospecto, o OEI poderá reflectir diferentes factores de risco, nomeadamente os que 
resumidamente se apresentam de seguida (e que são objecto de análise mais aprofundada no Ponto II do presente 
Prospecto):  
  

(i) Riscos inerentes à variação de preço dos activos detidos pelo OEI 
 
O OEI tem como principal risco, o risco de variação de preço dos activos que fazem parte da respectiva carteira em 
cada momento. 
 

(ii) Riscos inerentes à natureza dos activos em que o OEI investe quer de forma directa quer de forma 
indirecta 

 
O preço dos activos que têm como principal activo subjacente os metais preciosos, pode descer e nessa perspectiva 
ter como efeito a perda do capital investido. 
 

(iii) Risco de concentração 
 
O OEI vai investir de forma indirecta essencialmente em metais preciosos verificando-se assim uma concentração 
neste tipo de activos.  
 
Esta concentração não significa necessariamente que o risco seja sempre igual, já que a evolução dos mercados em 
cada um dos quatro metais em que o OEI investe pode ser diferente. 
 

(iv) Risco de crédito e de taxa de juro 
 
O OEI tem associado o risco de crédito dos emitentes dos títulos que compõem a respectiva carteira.  
 
O OEI tem também associados os riscos de taxa de juro e cambial decorrentes, respectivamente, de uma eventual 
variação desfavorável das taxas de juros com reflexo no valor de mercado dos títulos e também, no caso do risco 
cambial, de um movimento desfavorável das taxas de câmbio face ao Euro.    
 

(v) Risco de utilização de derivados 
 
A utilização de derivados, na medida em que gera um efeito de alavancagem dos investimentos, pode conduzir a uma 
ampliação dos ganhos ou das perdas, podendo ter um impacto substancial no valor da unidade de participação.  
 

(vi) Risco de liquidez  
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O OEI poderá investir 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários e em metais preciosos não admitidos 
à negociação, de onde decorre o risco de deter activos com pouca liquidez. 
 

(vii) Risco de liquidez das unidades de participação 
 
Este risco decorre do facto de estar em causa um fundo fechado que pela sua natureza determina uma menor liquidez 
paras as unidades de participação. 
 

(viii) Risco de conflito de interesses 
 
Importa considerar no OEI o risco relativo a conflito de interesses na medida em que não será aplicável o disposto no 
Artigo 60º do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro, no que respeita à realização de operações sobre activos do 
OEI. 
 

(ix) Risco de perda do capital investido 
 
Tendo em consideração todos os riscos referidos, importa assinalar que existe o risco de perda do capital investido. 
 
Este Sumário constitui apenas uma introdução ao presente Prospecto, pelo que qualquer decisão de investimento 
deverá basear-se numa análise e conhecimento integral do mesmo pelo investidor.  
 
Nos termos do disposto no número 4 do Artigo 149º do Código dos Valores Mobiliários, nenhuma das pessoas ou 
entidades responsáveis pela informação contida no prospecto pode ser tida por civilmente responsável meramente 
com base no Sumário, ou em qualquer tradução deste, salvo se o mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou 
incoerentes quando lido em conjunto com as outras partes do prospecto. 
 
Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação contida no presente prospecto, o investidor 
queixoso poderá, nos termos da legislação aplicável, ter de suportar os custos de tradução do prospecto antes do 
início do processo judicial, salvo se o mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes quando lido em 
conjunto com outras partes do Prospecto.  
 
Nos termos do disposto no número 5 do Artigo 118º do Código dos Valores Mobiliários, a aprovação do prospecto 
por parte da CMVM “é o acto que implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, 

veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação”. O número 7 do Artigo 118º do Código 
dos Valores Mobiliários estabelece que a aprovação do prospecto “não envolve qualquer garantia quanto ao 

conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à viabilidade 

da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”. 
 
A composição discriminada da carteira do OEI, reportada a 31 de Outubro de 2011, era a seguinte: 
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Código Ordenacao_Título Quantidade Valor Carteira Percentagem

Conta Margem Futuros s/Cotações USD -                97,207.34          1.3
OPÇÕES COM MARGEM - USD -                421,398.47        5.66
BPI FUNDOS - C.M.V.M. 695,125.68   7,451,269.66     100
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA 695,502.68   7,451,269.66     100
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 466,800.00   1,520,712.15     20.41
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 5,200.00       101,129.31        1.36
Acções 5,200.00       101,129.31        1.36

GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC . 5,200.00       101,129.31        1.36
Mercado de Cotaçõs Oficiais de Bolsa de Valores de Estado N.Membro da UE 461,600.00   1,419,582.84     19.05
Acções 387,600.00   1,394,156.08     18.71

CA04014H1082 ARGENTEX MINING CORP. 53,400.00     20,080.78          0.27
CA0679011084 BARRICK GOLD  CORP 1,200.00       42,425.54          0.57
CA1520061021 CENTERRA GOLD INC 3,800.00       53,903.80          0.72
CA2768551038 EASTERN PLATINUM LIMITED 42,600.00     19,877.96          0.27
US38059T1060 GOLD FIELDS LTD - SP ADR 7,200.00       89,633.60          1.2
CA3809564097 GOLDCORP INC (USD) 1,400.00       48,836.51          0.66
CA38119T1049 GOLDEN STAR RESOURCES LTD (AMEX) 21,800.00     30,984.93          0.42
CA3901241057 GREAT BASIN GOLD LTD 24,800.00     24,924.62          0.33
CA4035301080 GUYANA GOLDFIELDS INC. 13,300.00     83,638.19          1.12
CA4509131088 IAMGOLD CORPORATION (NYSE) 3,000.00       46,068.14          0.62
ZAE000083648 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 2,200.00       36,953.70          0.5
CA47009M1032 JAGUAR MINING INC. 20,000.00     74,280.41          1
AU000000KCN1 KINGSGATE CONSOLIDATED LTD. 11,200.00     63,431.38          0.85
CA64156L1013 NEVSUN RESOURCES LTD 11,800.00     44,557.07          0.6
CA6752221037 OCEANAGOLD CORP 50,000.00     90,452.26          1.21
CA6882781009 OSISKO MINING CORP. 7,500.00       64,716.44          0.87
AU000000RSG6 RESOLUTE MINING LIMITED 54,000.00     67,984.88          0.91
US7802871084 ROYAL GOLD INC 3,800.00       194,274.70        2.61
CA82823L1067 SILVER STANDARD RESOURCES(NASDAQ) 2,200.00       30,782.09          0.41
CA8283361076 SILVER WHEATON CORPORATION (NYSE) 3,000.00       74,137.56          0.99
CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC 4,600.00       30,611.63          0.41
CA87600U1049 TANZANIAN ROYALTY EXPL.CORP NYSE 40,000.00     110,277.84        1.48
CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC 4,800.00       51,322.05          0.69

Opções 74,000.00     25,426.76          0.34
GDXJC40 GDXJ US 01/21/12 C40 32,000.00     10,284.98          0.14
GLD2C190 GLD US 01/21/12 C190 2,000.00       2,856.94            0.04
SLV2C45 ISHARES SILVER C45 21JAN12 40,000.00     12,284.84          0.16

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE FIMS 228,702.68   4,846,954.64     65.05
FIM Domiciliados em Estados N.Membros da U.E. 228,702.68   4,846,954.64     65.05

US26923A1060 ETFS PALLADIUM TRUST 1,600.00       73,291.91          0.98
US26922V1017 ETFS PLATINUM TRUST 800.00          90,524.96          1.21
LU0496368654 FRANKLIN GLD & PR MET-IA $ 81,898.73     660,407.57        8.86
US57060U1007 MARKET VECTORS GOLD MINERS 7,900.00       328,557.37        4.41
US57060U5891 MARKET VECTORS JR GOLD MINER 13,300.00     295,713.88        3.97
LU0145217120 SHARE-GOLD-USD 10,500.00     657,628.03        8.83
CA85207H1047 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 109,700.00   1,156,468.83     15.52
KYG3828G1010 UTS GENUS DYNAMIC GOLD FUND CLASS A USD 3,003.95       1,584,362.09     21.26

LIQUIDEZ -                662,122.45        8.89
À vista -                662,122.45        8.89
Depósitos à Ordem -                662,122.45        8.89
B.P.I . - AUD -                255,960.36        3.44
B.P.I . - CAD -                76,687.66          1.03
B.P.I . - DOLARES -                162,671.82        2.18
B.P.I . - EUROS -                87,966.34          1.18
B.P.I . - GBP -                25,397.94          0.34
B.P.I . - ZAR -                53,438.33          0.72
OUTROS VALORES A REGULARIZAR -                421,480.42        5.66
Valores Passivos -                98,268.17 -         -1.32
RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS 377.00 -         -                     0
OPERAÇÕES CAMBIAIS 10.00            -                     0
Em Bolsa 10.00            -                     0
Futuros 10.00            -                     0

ECZ1CME FUTURO - EURO / USD FX Dec11 10.00            -                     0
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES 387.00 -         -                     0
Em Bolsa 387.00 -         -                     0
Futuros 387.00 -         -                     0

GCZ1CMX FUTURO - GOLD 100 OZ Dec11 10.00            -                     0
YSZ1NYL FUTURO - MINI SILVER DEC11 3.00              -                     0
SLV2C50 OPÇÃO - SLV2C50 400.00 -         -                     0

Act ivos Não Classificados -                -                     0  
 
 
 
 



 8/32 

Os membros do Conselho de Administração e o órgão de fiscalização da BPI Gestão de Activos, eleitos para o 
triénio de 2011/20013, são os seguintes:  
 

� Conselho de Administração: 
 

Presidente:  Fernando Maria Costa Duarte Ulrich  

Vice-Presidente:  Carla Maria de Castro Chousal  

Administradores: José Manuel Chaves da Veiga Sarmento  

 Manuel José Puerta da Costa 

 Susana Isabel de Paiva-Manso Trigo Cabral Quinaz  

 Jorge Miguel Matos de Sousa Teixeira  

 Virgílio Manuel Vargas Garcia  
 

� Órgão de Fiscalização: 
 
Fiscal Único: Deloitte & Associados, SROC, representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães 

Suplente: Carlos Luís Oliveira Melo Loureiro 
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II. Factores de Risco 
 
Considerando a política de investimentos definida pela Entidade Gestora, e detalhadamente desenvolvida no ponto 
III, B, 1 do presente Prospecto, o OEI poderá reflectir diferentes factores de risco, nomeadamente os seguintes:  
 

(i) Riscos inerentes à variação de preço dos activos detidos pelo OEI 
 
O OEI tem como principal risco, o risco de variação de preço dos activos que fazem parte da respectiva carteira em 
cada momento.  
 

(ii) Riscos inerentes à natureza dos activos em que o OEI investe  
 
O preço dos activos que têm como principal activo subjacente os metais preciosos, pode descer e nessa perspectiva 
ter como efeito a perda do capital investido.   
 
O mercado dos metais preciosos, e em consequência o próprio OEI, está sujeito a riscos específicos que importa 
assinalar:   

a) O preço dos metais preciosos tem sofrido ao longo da história variações significativas (nos dois 
sentidos);  

b) O mercado dos metais preciosos é relativamente limitado; 
c) As fontes de metais preciosos encontram-se concentradas em países que têm algum potencial de 

instabilidade política e económica;  
d) Governos em países instáveis podem nacionalizar activos pertencentes ao OEI;  
e) O mercado dos metais preciosos não se encontra regulamentado;  
f) O investimento indirecto em activos denominados em moedas diferentes do euro tem risco 

cambial;  
 

(iii) Risco de concentração 
 
Importa assinalar neste contexto três riscos:  

a) O OEI vai investir de forma indirecta essencialmente em metais preciosos verificando-se assim 
uma concentração neste tipo de activos.  

  
 Esta concentração não significa necessariamente que o risco seja sempre igual já que a evolução 

dos mercados em cada um dos quatro metais em que o OEI investe pode ser diferente.  
 

 Ao contrário do ouro a maioria da produção de platina e paládio é para fins industriais e a produção 
de prata assiste tanto à indústria como à reserva de valor à semelhança do ouro.  

 
 Deste modo os metais preciosos têm comportamento bastante distinto entre si especialmente em 

períodos de inversão no ciclo económico.   
 

b) O OEI poderá apenas estar investido indirectamente em um dos metais preciosos objecto da sua 
política de investimento;  

 
c) O OEI tem ainda o risco de concentração em determinados emitentes uma vez que poderá investir 

até 25% do seu valor líquido global em valores mobiliários emitidos por um só emitente. 
 

(iv) Risco de crédito e de taxa de juro e cambial 
 
O OEI tem associado o risco de crédito dos emitentes dos títulos que compõem a respectiva carteira.  
 
O OEI tem também associados os riscos de taxa de juro e cambial decorrentes, respectivamente, de uma eventual 
variação desfavorável das taxas de juro com reflexo no valor de mercado dos títulos e também, no caso do risco 
cambial, de um movimento desfavorável das taxas de câmbio face ao Euro.  
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Os preços das obrigações que poderão integrar a carteira do fundo variam em sentido contrário ao da variação das 
taxas de juro. Desta forma, caso se verifique uma subida das taxas de juro, os preços das obrigações detidas pelo 
fundo sofrerão uma desvalorização.  
 
Em função das perspectivas da sociedade gestora, o OEI poderá ou não cobrir o risco cambial, pelo que poderá ou 
não reflectir os efeitos da variação do euro face às outras moedas em que investir. O facto de o risco cambial não se 
encontrar coberto poderá anular ou ampliar eventuais ganhos ou perdas.   
 

(v) Risco de utilização de derivados 
 
Poderá também reflectir os riscos associados à utilização de instrumentos financeiros derivados, tais como o risco de 
o OEI não reflectir as variações positivas no valor dos activos em carteira pelo facto de estes terem sido objecto de 
cobertura de risco financeiro ou o risco de o OEI poder registar perdas superiores às que registaria se não utilizasse 
instrumentos financeiros derivados pelo facto de estes terem sido utilizados para aumentar a exposição a um 
determinado activo.  
 
A utilização de derivados, na medida em que gera um efeito de alavancagem dos investimentos, pode conduzir a uma 
ampliação dos ganhos ou das perdas, podendo ter um impacto substancial no valor da unidade de participação.  
 

(vi) Risco de liquidez  
 
O OEI poderá investir 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários e em metais preciosos não admitidos 
à negociação, de onde decorre o risco de deter activos com pouca liquidez. 
 

(vii) Risco de liquidez das unidades de participação 
 
Importa salientar finalmente um risco que embora não seja do próprio OEI, é relevante para o participante: o risco 
inerente ao facto de estar em causa um fundo fechado que pela sua natureza determina uma menor liquidez para as 
unidades de participação. Assim, enquanto que num fundo aberto será em princípio, possível a qualquer momento 
obter o reembolso da aplicação, num fundo fechado esse reembolso apenas é possível decorrido o prazo de vigência 
previsto para o fundo ou se for encontrado um comprador em mercado secundário.   
 

(viii) Risco de conflito de interesses  
 
Importa considerar igualmente no OEI o risco relativo a conflito de interesses na medida em que não será aplicável o 
disposto no Artigo 60º do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro no que respeita à realização de operações 
sobre activos do OEI, incluindo quaisquer operações de compra e venda, de operações cambais, sobre instrumentos 
financeiros derivados e operações de empréstimo e de reporte, quando realizadas fora de mercados regulamentados, 
podendo por isso ser contraparte dessas operações o Banco BPI, S.A. e quaisquer entidades em relação de domínio 
ou de Grupo com o mesmo. 
  

(ix) Risco de perda do capital investido 
 
Tendo em consideração todos os riscos referidos importa assinalar que existe o risco de perda do capital investido.  
 
O OEI tenderá a reflectir todos estes factores em simultâneo mas, uma vez que não estão definidos limites para cada 
tipo de activo, poderá, em ocasiões extremas, reflectir exclusivamente um único factor de risco. 
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III. Documento de Registo 
 
 
A – Responsáveis pela informação 
 
As entidades que seguidamente se indicam são, no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 149º e 243º do Código dos Valores Mobiliários, responsáveis pela suficiência, 
veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida no presente Prospecto à data da sua 
publicação: 
 
▪ A BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede no Largo 

Jean Monnet, nº 1 – 5º, em Lisboa, com o capital social de € 2.500.000, inscrita na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número único de Matrícula e de Pessoa Colectiva 502 443 022;  

 
▪ Os membros do Conselho de Administração e o Fiscal Único da BPI Gestão de Activos, eleitos para o triénio 

2011/2013, que são os seguintes:  
 

Conselho de Administração: 
 

Presidente:  Fernando Maria Costa Duarte Ulrich 

Vice-Presidente:  Carla Maria de Castro Chousal  

Administradores: José Manuel Chaves da Veiga Sarmento  

 Manuel José Puerta da Costa  

 Susana Isabel de Paiva-Manso Trigo Cabral Quinaz  

 Jorge Miguel Matos de Sousa Teixeira  

 Virgílio Manuel Vargas Garcia  
 

Fiscal Único: 
 
Fiscal Único: Deloitte & Associados, SROC, representada por Luís Augusto Gonçalves Machado 

Suplente: Carlos Luís Oliveira Melo Loureiro 

 
 

▪ O Banco BPI, S.A., sociedade aberta com sede na Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto, com o capital social 
de € 990.000.000, inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de 
pessoa colectiva 501 214 534, enquanto Depositário.  

 
 
B – Caracterização do OEI 
 
1. Objectivo e Política de Investimento 
 
1.1. Descrição pormenorizada do objectivo e da política de investimento do OEI 
 
a) O objectivo principal do OEI é proporcionar aos seus participantes o acesso a um cabaz diversificado de metais 

preciosos (Ouro, Prata, Platina e Paládio), através da exposição a fundos de terceiros, ETF ("exchange traded 

funds"), derivados cotados, obrigações estruturadas cujo rendimento se encontre indexado aos metais preciosos 
ou aos valores a seguir referidos e acções, bem como obrigações com direito de subscrição de acções, obrigações 
convertíveis em acções, warrants ou qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição, seja 
convertível ou tenha a remuneração indexada a acções de empresas cuja actividade principal esteja ou que no 
entender da Sociedade Gestora possa vir a estar, directamente relacionada com produtos e com a prestação de 



 12/32 

serviços à industria de metais preciosos.  
  
b) Para além dos activos referidos, a carteira do OEI poderá ainda ser constituída por activos de elevada liquidez, 

designadamente: 
i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 

1) Títulos de dívida pública; 
2) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos 

mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras 
moedas estrangeiras); 

 
ii) Instrumentos financeiros derivados; 
 
iii) Depósitos bancários.  

 
c) A política de investimentos do OEI será orientada de modo a assegurar tendencialmente, directa ou 

indirectamente, a manutenção de dois terços do valor líquido global do OEI aplicado nos activos referidos na 
alínea a). De entre os activos referidos na alínea a) não há contudo qualquer regra de alocação do investimento 
pelo que o OEI poderá a cada momento encontrar-se exposto ao risco de apenas um dos metais preciosos que 
poderão ser objecto da sua carteira ou a um tipo de activo (fundos, ETF ou acções).  

 
d) A liquidez do OEI será investida em euros, dólares ou noutras moedas estrangeiras. Em condições normais o OEI 

não efectuará cobertura de risco cambial, salvo se a gestão o considerar como adequado, face às expectativas de 
que as moedas estrangeiras se possam desvalorizar de forma relevante.  

 
e) O OEI não privilegiará, em termos de investimentos, zonas geográficas específicas. 
 
f)  O OEI pode investir em valores admitidos à negociação em mercados regulamentados, admitidos à negociação 

em mercados não regulamentados e em valores não admitidos à negociação. 
 
g) Não será aplicável o disposto no artigo 60º do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro, à realização de 

operações sobre activos do OEI, incluindo quaisquer operações de compra e venda, de operações cambais, sobre 
instrumentos financeiros derivados e operações de empréstimo e de reporte, quando realizadas fora de mercados 
regulamentados, podendo por isso ser contraparte dessas operações o Banco BPI, S.A. e quaisquer entidades em 
relação de domínio ou de Grupo com o mesmo. 

 
h) Exercício dos direitos de voto 
 

(i) A BPI Gestão de Activos apenas participará nas Assembleias Gerais das sociedades em que detenha 
participações sociais, quer sejam sediadas em Portugal quer sejam sediadas no estrangeiro, quando 
considere haver interesse nessa participação. 

 
(ii) A BPI Gestão de Activos não tem uma política global pré-definida, no que respeita ao exercício de direitos 

de voto nas sociedades onde detém participações. Em cada momento, a BPI Gestão de Activos avaliará qual 
o sentido de voto que melhor defende os interesses dos participantes, tendo como objectivos a procura de 
valor e a solidez da empresa em que participa. 

 
(iii) Nos casos em que opte por participar nas Assembleias Gerais os direitos de voto serão exercidos 

directamente pela BPI Gestão de Activos ou em alternativa por representante que se encontre vinculado a 
instruções escritas emitidas pela BPI Gestão de Activos. 

 
1.2. Variação da Política de Investimento 
 
Refira-se que não está prevista a alteração à política de investimento do OEI.  
 
1.3. Derivados, Reportes e Empréstimos 
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Com o objectivo de proceder à cobertura do risco financeiro do OEI ou a uma adequada gestão do seu património, o 
OEI poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros derivados ou a operações de reporte e empréstimo de 
valores dentro das condições que a seguir se enunciam. 
 

1.3.1. Derivados 
 

a) Objectivo de cobertura de risco financeiro 
 

i) Como risco financeiro entende-se: 
• Risco de variação de preços dos activos que compõem a carteira; 
• Risco de variação das taxas de juro de curto ou de longo prazo; 
• Risco de crédito que decorre do risco de incumprimento por parte das empresas emitentes das 

respectivas obrigações ou do risco de descida das cotações pelo efeito de degradação da qualidade de 
crédito; 

• Risco de flutuações cambiais, que se traduz em alterações no valor das posições em moeda estrangeira, 
quando convertidas para euros 

 
ii) Para cobertura do risco financeiro associado às aplicações em carteira, o OEI poderá utilizar os seguintes 

instrumentos: 
• Futuros e opções padronizados sobre taxas de juro, obrigações, acções, índices de acções, ETFs ou 

taxas de câmbio; 
• Forwards cambiais; 
• Swaps cambiais de curto prazo e swaps de longo prazo de taxa de juro ou de taxa de juro e de taxa de 

câmbio; 
• Derivados para cobertura de riscos de crédito, designadamente “Credit Default Swaps”. 

 
b) Para prossecução de objectivos de adequada gestão do património, o OEI poderá utilizar os seguintes 

instrumentos: 
• Futuros e opções padronizados sobre taxas de juro, obrigações, acções, índices de acções, ETFs ou 

taxas de câmbio; 
• Forwards cambiais; 
• Swaps cambiais de curto prazo e swaps de longo prazo de taxa de juro ou de taxa de juro e de taxa de 

câmbio; 
• Derivados para cobertura de riscos de crédito, designadamente “Credit Default Swaps”. 

 
c) Limites: 

(i) O acréscimo da perda potencial máxima resultante da utilização de instrumentos financeiros derivados 
não pode exceder, a todo o momento, 100% do valor líquido global do património do OEI.  

 
(ii) Na determinação do limite previsto no número anterior, a Entidade Gestora tem em conta alterações 

substanciais recentes registadas na volatilidade dos mercados, considerando como pressupostos, no 
mínimo, a detenção da carteira do OEI por um período de 30 dias, um intervalo de confiança a 95% e, 
no máximo, volatilidades a um ano. 

 
1.3.2. Reportes e empréstimos 

 
O OEI poderá recorrer a operações de reporte e empréstimo de títulos com o objectivo de incrementar a rentabilidade 
da carteira, nas seguintes condições: 
 
a) A exposição do OEI a uma mesma contraparte em operações de empréstimo e de reporte, medida pelo valor de 

mercado dos activos emprestados, no caso das operações de empréstimo, e pela diferença entre as 
responsabilidades compradoras e vendedoras a prazo, no caso das operações de reporte, não pode ser superior a 
25% do seu valor líquido global, quando a contraparte for uma instituição de crédito de acordo com o previsto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 45º do Regime Jurídico dos OIC, aprovado pelo Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de 
Outubro. 
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b) As operações em que a garantia esteja depositada junto de uma terceira entidade, independente do prestador dessa 
garantia, não concorrem para o limite referido na alínea anterior. 

 
1.4. Estatuto jurídico do OEI e Autoridade de Supervisão 
 
O BPI Metais Preciosos – Fundo Especial de Investimento Fechado é um organismo de investimento colectivo 
(OIC), especificamente um organismo especial de investimento (OEI), constituído sob a forma de Fundo Especial de 
Investimento Fechado nos termos da legislação aplicável, nomeadamente do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de 
Outubro, e do Regulamento nº 15/2003 da CMVM. 
 
O OEI constitui um património autónomo, pertencente a uma pluralidade de pessoas singulares ou colectivas 
designadas por participantes, não respondendo, em caso algum, pelas dívidas dos participantes, da entidade gestora, 
do banco depositário, da entidade colocadora ou de outros fundos de investimento. 
 
O OEI é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, designadas por unidades de 
participação, as quais conferem direitos idênticos aos participantes.  
 
A autoridade reguladora para o OEI é a CMVM. 
 
1.5. Perfil do investidor 
 
O OEI destina-se a investidores com tolerância de risco que assumam uma perspectiva de valorização do seu capital 
no médio/longo prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período de 8 anos, 
excepto se o prazo de vigência do OEI for prorrogado nos termos legais, caso em que essa imobilização poderá 
estender-se em conformidade. 
 
1.6 Composição da Carteira do OEI 
 
Tendo em conta os Objectivos e a Política de Investimento anteriormente apresentada, a composição discriminada da 
carteira do OEI, reportada a 31 de Outubro de 2011, era a que consta do Ponto I – Sumário do presente Prospecto, 
nos termos já apresentados. 
 
2. Restrições ao Investimento 
 
a) O OEI não pode investir mais de 25% do seu valor líquido global em valores mobiliários e instrumentos do 

mercado monetário emitidos por uma mesma entidade.  
 
b) O limite referido na alínea anterior não é aplicável a depósitos e a transacções sobre instrumentos financeiros 

derivados realizados fora de mercado regulamentado quando a contraparte for uma instituição sujeita a 
supervisão prudencial. 

 
c) O OEI pode investir até 100% na detenção indirecta em cada um dos metais preciosos que podem ser objecto da 

sua carteira. 
 
d) A BPI Gestão de Activos pode contrair empréstimos por conta do OEI, com a duração máxima de 120 dias, 

seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 20% do seu valor líquido global, sem 
prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimo e reporte de valores mobiliários. 

 
e)  No caso de a BPI Gestão de Activos considerar, em face da sua análise do mercado de metais preciosos que o 

OEI deve ser liquidado, quer por antever agravamento de perdas quer por antever ter sido atingido um valor 
próximo do máximo de ganhos em face do período de vigência remanescente previsto para o OEI, poderá de 
imediato investir a totalidade do património do OEI em liquidez, caso em que convocará no prazo de 30 dias uma 
assembleia de participantes para deliberar sobre a liquidação do OIC. No caso de a assembleia de participantes 
votar contra a proposta de liquidação e a favor da continuação do OEI a BPI Gestão de Activos retomará os 
investimentos nos termos previstos na política de investimentos do OEI. 
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3. Prestadores de Serviços ao OEI 
 
3.1. Remunerações por serviços prestados até à data do presente Prospecto  
 
Não aplicável.  
 
3.2. Remunerações pagáveis, directa ou indirectamente, pelo OEI  
 
As tabelas seguintes indicam (i) todos os encargos a suportar pelo OEI e (ii) a distinção entre os encargos suportados 
directamente pelo investidor e os que são encargos do OEI. 
 

Tabela de Custos imputáveis ao OEI e aos Participantes  
 

Custos  % da Comissão  
Imputáveis directamente ao participante  

Não existem  

Imputáveis directamente ao OEI  

Comissão de Gestão (anual)  2,0%  

Comissão de Depósito (anual)  0,025%  

Taxa de Supervisão  0,003%   

Outros Custos  Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento  

Comissão de admissão à cotação  O OEI é responsável por suportar os valores que forem devidos pela admissão 
à negociação das Unidades de Participação e ainda pelos valores que forem 
devidos pela manutenção dessa admissão à negociação.  

Despesas com apoio jurídico fora da jurisdição portuguesa  No caso de ser necessário o recurso a apoio jurídico para acompanhamento de 
processos referentes a activos emitidos por entidades sujeitas a jurisdições 
diferentes da portuguesa, o OEI será responsável por suportar os valores que 
forem devidos nesse contexto.  

 
 a) Comissão de gestão 

   
A comissão de gestão é de 2,00% ao ano e reverte a favor da BPI Gestão de Activos. 
 

� Modo de cálculo da comissão: a comissão é calculada semanalmente sobre o valor global do OEI, 
tratando-se de uma taxa nominal. 

 
� Condições de cobrança da comissão: A comissão é cobrada mensalmente. 

 
 
 
 b) Comissão de Depósito 
 
A comissão de depositário é de 0,025% anual e reverte a favor do Banco BPI, S.A., entidade depositária do OEI.  

 
� Modo de cálculo da Comissão de Depósito: a comissão é calculada semanalmente sobre o valor global 

do OEI, tratando-se de uma taxa nominal;  
 
� Condições de cobrança da Comissão de Depósito: a comissão de depositário é cobrada mensalmente; 

 
 c) Taxa de supervisão  
 
A taxa de supervisão da CMVM é de 0,003% por mês e incide sobre o valor líquido global do OEI deduzido das 
comissões de gestão e depósito correspondente ao último dia útil do mês, com um limite mínimo e máximo de € 200 
e € 20.000, respectivamente. 
 
 d) Comissão de admissão à negociação 
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O OEI será responsável por suportar os valores devidos pela admissão à negociação das Unidades de Participação 
quer os valores que forem devidos pela manutenção dessa admissão à negociação.  
 
O montante dos encargos da admissão à negociação das Unidades de Participação ao mercado Euronext ascenderá a 
€ 10.000,00 (dez mil euros).  
 
 e) Despesas com apoio jurídico fora da jurisdição portuguesa 
 
No caso de ser necessário o recurso a apoio jurídico para acompanhamento de processos referentes a activos emitidos 
por entidades sujeitas a jurisdições diferentes da portuguesa, o OEI será responsável por suportar os valores que 
forem devidos nesse contexto.   
 
Para além das comissões mencionadas, o OEI poderá ainda suportar os seguintes encargos:  

(i) Os encargos fiscais que lhe sejam imputáveis;  
(ii) As despesas relativas à compra e à venda dos valores do seu património e relacionadas com a 

utilização de instrumentos financeiros a prazo, empréstimos e reportes, incluindo-se nestas 
despesas as taxas de bolsa e de corretagem;  

(iii) Os custos emergentes das auditorias que possam ser exigidas por lei ou regulamento; 
 
Adverte-se ainda que o OEI não suportará encargos relativos a quaisquer outras remunerações de consultores da 
Entidade Gestora ou de sub-depositários.  
 
3.3. Benefícios atribuídos a terceiros 
 
Não aplicável 
 
3.4. Responsável pela determinação e pelo cálculo do valor patrimonial líquido do OEI 
 
O responsável pela determinação e pelo cálculo do valor patrimonial líquido do OEI é a respectiva Entidade Gestora, 
a BPI Gestão de Activos. 
 
3.5. Conflitos de interesses significativos entre os prestadores de serviços ao OEI  
 
Não aplicável.  
 
4. Entidade Gestora/Consultores 
 
4.1. Entidade Gestora  
 
Conforme referido, o OEI é administrado pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A., com sede no Largo Jean Monnet, nº 1 – 5º, em Lisboa, inscrita na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 502 443 022.   
 
A BPI Gestão de Activos é uma sociedade anónima cujo capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de € 
2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros). 
 
Trata-se de uma sociedade financeira, gestora de fundos de investimento mobiliário, actividade regulada, 
nomeadamente, pelo Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro, na sua redacção actual, pelo Código dos Valores 
Mobiliários e pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.  
 
A BPI Gestão de Activos constituiu-se em 20 de Julho de 1990 e encontra-se registada na CMVM, sob o número 
185, como intermediário financeiro autorizado desde 29 de Julho de 1991. 
 
A sua principal actividade é de gestão de fundos de investimento mobiliário, importando assinalar que tem 
actualmente sob gestão 20 Fundos. Desenvolve a sua actividade principal em Portugal embora desempenhe funções 
de gestão relativamente a fundos constituídos no Luxemburgo.  
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O volume global sob gestão da BPI Gestão de Activos era, a 31 de Dezembro de 2010, de € 2.721.100.883,60. 
 
Para efeitos da presente admissão à negociação, o representante para as relações com o mercado da BPI Gestão de 
Activos, nos termos do disposto no número 4 do Artigo 233º do Código dos Valores Mobiliários, é o Dr. José Veiga 
Sarmento, administrador da sociedade, cujos contactos são os seguintes: 

Rua Braamcamp, 11 – 6º 
1250-049 Lisboa 
Tel.:  21 311 86 72 
Fax.: 21 311 10 82 
Correio Electrónico: bpi.gestao.activos@bancobpi.pt  

 
4.2. Consultores de investimento  
 
Não aplicável. 
 
5. Custódia 
 
As Unidades de Participação encontram-se inscritas no sistema centralizado gerido pela Interbolsa – Sociedade 
Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados e de Valores Mobiliários, S.A., com sede na Avenida 
da Boavista, nº 3433, 4100-138 Porto. 
 
Foi atribuído às Unidades de Participação o código ISIN: PTYPJAIM0018. 
 
As funções de depositário dos valores mobiliários que integrem o património do Fundo são asseguradas pelo Banco 
BPI, S.A. (Banco BPI), sociedade aberta com sede na Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto, com o capital social 
de € 990.000.000, inscrito na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de 
pessoa colectiva 501 214 534, registado na CMVM como intermediário financeiro desde 23 de Dezembro de 2002.  
 
O depositário, no exercício das suas funções, age de modo independente e no exclusivo interesse dos participantes e 
está sujeito, nomeadamente, aos seguintes deveres: 
 

i) Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos do OEI e os contratos celebrados no âmbito 
dos Fundos;  

ii) Guardar os activos do OEI; 
iii) Receber em depósito ou inscrever em registo os activos do OEI; 
iv) Efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos relacionados com os activos do OEI de que 

a Entidade Gestora o incumba, salvo se forem contrários à lei, aos regulamentos ou aos documentos 
constitutivos;  

v) Assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o OEI a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos conformes à prática do mercado;  

vi) Verificar a conformidade da situação e de todas as operações sobre os activos do OEI com a lei, os 
regulamentos e os documentos constitutivos;  

vii) Pagar aos participantes os rendimentos das unidades de participação e o valor do resgate, reembolso ou 
produto da liquidação;  

viii) Elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para o OEI;  
ix) Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e dos passivos do OEI;  
x) Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos documentos 

constitutivos do OEI, designadamente no que se refere:  
1) À política de investimentos; 
2) À aplicação dos rendimentos do OEI; 
3) Ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e ao reembolso das unidades de participação.  

 
O Banco BPI e a BPI Gestão de Activos respondem solidariamente perante os participantes por todos os 
compromissos assumidos nos termos da lei e do regulamento de gestão do OEI. 
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O Banco BPI poderá contratar com terceiras entidades o sub-depósito dos valores do OEI, sem prejuízo da 
manutenção das suas obrigações perante os participantes e perante a Entidade Gestora.  
 
6. Avaliação 
 
6.1. Momento de referência da valorização 
 
a) O valor da unidade de participação é calculado semanalmente tomando por base o último dia útil de cada semana 

e determina-se pela divisão do valor líquido global do OEI pelo número de unidades de participação em 
circulação. O valor líquido global do OEI é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de 
comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira. O cálculo é efectuado e divulgado 
no primeiro dia útil seguinte ao dia da valorização. 

 
b) O valor líquido global do OEI é apurado de acordo com as seguintes regras: 
 

i) Os activos da carteira do OEI são valorizados semanalmente a preços de mercado, de acordo com as regras 
referidas no número 6.2. subsequente, sendo o momento de referência dessa valorização o momento de 
encerramento do mercado, de entre aqueles previstos no presente prospecto, que encerrar mais tarde 
considerando a hora portuguesa (momento adiante designado por Momento de Referência). Actualmente, de 
entre estes mercados aqueles que encerram mais tarde encerram às 22h00, hora portuguesa. 

 
ii) A composição da carteira do OEI a considerar em cada valorização semanal será a que se verificar no 

Momento de Referência desse dia (último dia útil de cada semana), salvo no caso das operações realizadas 
em mercados estrangeiros, em que poderão ser considerados os valores resultantes de transacções 
efectuadas até ao final do dia anterior.  

 
iii) O valor líquido global do OEI é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram a importância dos 

encargos efectivos ou pendentes, até à data da valorização da carteira. Para esse efeito, são considerados os 
seguintes encargos imputáveis ao OEI: despesas inerentes às operações de compra e venda de activos, 
encargos legais e fiscais, a taxa de supervisão, a comissão de gestão, a comissão de depósito e os custos 
emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento. 

 
6.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor das Unidades de Participação 
 
a) Valores mobiliários 
 

i) A valorização dos valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados será 
feita com base na última cotação disponível no Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à 
valorização da carteira do OEI; não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou 
não podendo a mesma ser utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em 
conta a última cotação de fecho disponível, desde que a mesma se tenha verificado nos 15 dias anteriores ao 
dia em que se esteja a proceder à valorização. Encontrando-se os valores mobiliários admitidos à 
negociação em mais do que um mercado regulamentado, o valor a considerar reflectirá os preços praticados 
no mercado que apresente maior quantidade, frequência e regularidade de transacções. 

 
ii) Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os títulos são considerados como não cotados 

para efeito de valorização e serão aplicados os seguintes critérios de valorização: 
 
 A valorização de acções não admitidas à cotação ou negociação em mercados regulamentados será feita 

com base em valores de ofertas de compra difundidas por um market maker da escolha da Entidade Gestora 
disponibilizadas para o Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira 
do OEI ou, na sua falta, com base em modelos teóricos, tais como o modelo dos cash-flows descontados, 
que sejam considerados adequados pela Entidade Gestora para as características do activo a valorizar. 
Exceptua-se o caso de acções em processo de admissão à cotação em que se tomará por base a última 
cotação conhecida no momento de Referência das acções da mesma espécie, emitidas pela mesma entidade 
e admitidas à cotação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões. 
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 No caso de valores representativos de dívida e quando a Entidade Gestora considere que, designadamente 

por falta de representatividade das transacções realizadas no mercado em que esses valores estejam cotados 
ou admitidos à negociação, a cotação não reflicta o seu presumível valor de realização ou nos casos em que 
esses valores não estejam admitidos à cotação ou negociação numa bolsa de valores ou mercado 
regulamentado, será utilizada a cotação que no entender da Entidade Gestora melhor reflicta o presumível 
valor de realização dos títulos em questão no Momento de Referência. Essa cotação será procurada, 
alternativamente nas seguintes fontes: 

 
1) Em sistemas internacionais de informação de cotações como o Finantial Times Interactive Data, o 

ISMA – International Securities Market Association, a Bloomberg, a Reuters ou outros que sejam 
considerados credíveis pela Entidade Gestora; 

 
2) Junto de market makers da escolha da Entidade Gestora, onde será utilizada a melhor oferta de compra 

dos títulos em questão, ou na impossibilidade da sua obtenção o valor médio das ofertas de compra e 
venda; 

 
3) Através de fórmulas de valorização baseadas em modelos teóricos de avaliação de obrigações. 

 
b) Outros valores representativos de dívida 
 
 Os valores representativos de dívida de curto prazo (bilhetes do tesouro, papel comercial e depósitos a prazo) 

serão valorizados pelo valor investido acrescido dos juros corridos. 
 
c) Instrumentos derivados 
 

i) Na valorização de instrumentos derivados admitidos à negociação em mercados regulamentados, utilizar-se-
á o preço de referência divulgado pelos respectivos Mercados para efeitos de liquidação dos contratos no 
Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OEI; 

 
ii) Não existindo cotação porque se trata de um instrumento derivado não admitido à negociação, ou no caso de 

a cotação existente não ser considerada representativa pela Entidade Gestora utilizar-se-á, alternativamente, 
uma das seguintes fontes: 

 
1) Os valores disponíveis no Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da 

carteira do OEI das ofertas de compra e venda difundidas por um market maker da escolha da Entidade 
Gestora; 

 
2) Fórmulas de valorização que se baseiem nos modelos teóricos usualmente utilizados que, no entender 

da Entidade Gestora sejam consideradas mais adequadas às características do instrumento a valorizar.  
 
6.3. Suspensão de avaliação  
 
Não aplicável. 
 
7. Responsabilidades Cruzadas 
 
Não aplicável. 
 
8. Informação Financeira 
 
Não aplicável.  
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C – Informação sobre o OEI 
 
Na presente secção é apresentada a informação prevista nos pontos 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 
17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do Anexo I ao Regulamento (CE) nº 809 da Comissão, de 29 de Abril de 2004, tendo 
em consideração o disposto no Artigo 18º do mencionado Regulamento, obedecendo a numeração dos pontos do presente 
Prospecto à numeração constante do referido Anexo. 
 
1. Responsáveis 
 
1.1. Responsáveis pelas informações fornecidas no prospecto 
 
Tal como referido no ponto III. A do presente Prospecto, são as seguintes as entidades que, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 149º e 243º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pela suficiência, 
veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida no presente Prospecto à data da sua 
publicação: 
 
▪ A BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede no Largo 

Jean Monnet, nº 1 – 5º, em Lisboa, com o capital social de € 2.500.000, inscrita na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número único de Matrícula e de Pessoa Colectiva 502 443 022;  

 
▪ Os membros do Conselho de Administração, que não desempenham quaisquer funções executivas em sociedades 

fora do Grupo BPI, e o órgão de fiscalização da BPI Gestão de Activos, que são os seguintes:  
 

Conselho de Administração: 
 

Presidente:  Fernando Maria Costa Duarte Ulrich 

Vice-Presidente:  Carla Maria de Castro Chousal 

Administradores: José Manuel Chaves da Veiga Sarmento 

 Manuel José Puerta da Costa  

 Susana Isabel de Paiva-Manso Trigo Cabral Quinaz  

 Jorge Miguel Matos de Sousa Teixeira 

 Virgílio Manuel Vargas Garcia 
 

Órgão de Fiscalização: 
 
Fiscal Único: Deloitte & Associados, SROC, representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães 

Suplente: Carlos Luís Oliveira Melo Loureiro 

 
▪ O Banco BPI, S.A., sociedade aberta com sede na Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto, com o capital social 

de € 990.000.000, inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de 
pessoa colectiva 501 214 534, enquanto Depositário.  

 
1.2. Declaração dos responsáveis pelo prospecto  
 
Para os efeitos do disposto no ponto 1.2 do Anexo I do Regulamento (CE) nº 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, 
os responsáveis pela informação contida no presente prospecto, devidamente elencados no Ponto 1.1 anterior, 
declaram que, após terem efectuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de que tal é o caso, e tanto 
quanto seja do seu conhecimento, as informações constantes das partes do Prospecto pelas quais são responsáveis são 
conformes com os factos, à data a que se reportam, e não contêm omissões susceptíveis de afectar o seu alcance.  
 
2. Revisores Oficiais de Contas 
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2.1. Nomes e endereços dos revisores de contas 
 
As contas do OEI serão submetidas a certificação legal por revisor oficial de contas, no caso a Deloitte & 
Associados, SROC, SA, com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1 – 6º, 1050-094 
Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 43 e registada na CMVM sob o número 
231.  
 
2.2. Informações complementares 
 
Não aplicável.  
 
3. Dados Financeiros Seleccionados 
 
3.1. Dados financeiros históricos seleccionados  
 
Não aplicável.  
 
3.2. Dados Financeiros Seleccionados Relativos a Períodos Intercalares 
 
Não aplicável.  
 
4. Factores de Risco 
 
Informação constante do Ponto II do presente Prospecto. 
 
5. Informações sobre o Emitente 
 
5.1. Antecedentes e evolução do emitente 
5.1.1. Denominação jurídica e comercial do emitente; 
 
O BPI Metais Preciosos é um OIC, especificamente um OEI, constituído sob a forma de um Fundo Especial de 
Investimento Fechado, denominando-se, conforme referido, BPI Metais Preciosos – Fundo Especial de Investimento 
Fechado.  
 
5.1.2. O local de registo do emitente e o respectivo número 
 
O BPI Metais Preciosos foi registado na CMVM, no dia 29 de Janeiro de 2011, com o número 1300. 
 
5.1.3. A data de constituição 
 
O OEI constituiu-se em 14 de Março de 2011 e tem a duração de 8 anos contados a partir da data de constituição, 
ocorrendo a sua dissolução em 14 de Março de 2019 (“Data de Liquidação”), sem prejuízo da possibilidade de 
prorrogação nos termos legais.  
 
Nos termos das disposições legais aplicáveis, o prazo de vigência dos OEI fechados de duração limitada poderá ser 
prorrogado, uma ou mais vezes, por período não superior ao inicial, mediante deliberação da assembleia de 
participantes nesse sentido, tomada nos últimos seis meses do período anterior, sendo sempre permitido o resgate das 
unidades de participação pelos participantes que tenham votado contra a prorrogação. 
 
5.1.4. Endereço, forma jurídica do emitente e legislação 
 
O OEI constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Fechado ao abrigo da legislação portuguesa, 
nomeadamente do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro e do Regulamento nº 15/2003 da CMVM. A entidade 
gestora responsável pela gestão do OEI – a BPI Gestão de Activos – tem a respectiva sede social no Largo Jean 
Monnet, nº 1 – 5º, em Lisboa e pode ser contactada através de: 
 · Telefone nº  808 200 500 
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 · Fax nº   21 311 10 82 
 · Correio Electrónico: bpi.gestao.activos@bancobpi.pt  
 
5.1.5. Factos marcantes da evolução da actividade do emitente 
 
Não aplicável.  
 
7. Estrutura Organizativa 
 
7.1. Descrição sucinta do grupo e da posição do emitente no seio do mesmo 
 
Não aplicável.  
 
7.2. Lista de filiais significativas do emitente 
 
Não aplicável.  
 
9. Análise da Exploração e da Situação Financeira 
 
9.1. Situação financeira 

 
Não aplicável.  
 
9.2. Resultados de exploração 

 
9.2.1. Factores significativos que afectem materialmente os rendimentos das actividades do emitente 
 
Não aplicável.  
 
9.2.3. Factos políticos ou factores governamentais, económicos, fiscais, monetários ou políticos relevantes nas 
actividades do emitente. 
 
Não aplicável.  
 
10. Recursos Financeiros 
 
10.4. Restrições à utilização de recursos de capital 
 
 Não aplicável.  
 
13. Previsões ou Estimativas de Lucros 
 
Não se apresentam previsões ou estimativas de lucros. 
 
14. Órgãos de Administração, de Direcção e de Fiscalização e Quadros Superiores 
 
14.1. Nomes, endereços profissionais e funções das pessoas que desempenham cargos junto do emitente 
 
Não aplicável.  
 
14.2. Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direcção e de fiscalização e de quadros 
superiores 
 
Não aplicável.  
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15. Remuneração e Benefícios 
 
Não aplicável.  
 
16. Funcionamento dos Órgãos Directivos 
 
Não aplicável.  
 
17. Pessoal 
 
17.2. Participações e opções sobre acções 
 
Não aplicável.  
 
18. Principais Accionistas 
 
18.1. Não existem membros dos órgãos de administração, de direcção e de fiscalização que, directa ou 
indirectamente, tenham uma participação no capital do emitente ou nos direitos de voto passíveis de notificação ao 
abrigo da legislação nacional. 
 
Não aplicável.  
 
18.2. Direitos de voto diferentes dos principais accionistas 
 
Não aplicável.  
 
18.3. Medidas adoptadas para assegurar que eventual controlo não é exercido de forma abusiva 
 
Não aplicável.  
 
18.4. Descrição de eventuais acordos 
 
Não aplicável.  
 
19. Operações com Entidades Terceiras Ligadas 
 
Não aplicável.  
 
20. Informações Financeiras Acerca do Emitente 
 
20.1. Historial financeiro 

 
Não aplicável.  
 
20.2. Informações financeiras pro forma 
 
Não aplicável.  
 
20.3. Mapas financeiros 

 
Não aplicável.  
 
20.4. Auditoria de informações financeiras históricas anuais 

 
Não aplicável.  
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20.5. Período coberto pelas informações financeiras mais recentes 

 
Não aplicável.  
 
20.6. Informações financeiras intercalares e outras 

 
Não aplicável.  
 
20.7. Política de dividendos 

 
Não aplicável.  
 
20.8. Acções judiciais e arbitrais 

 
Não aplicável.  
 
20.9. Alteração significativa na situação financeira ou comercial do emitente 

 
Não aplicável.  
 
21. Informação Adicional 
 
21.1. Capital social 

 
Não aplicável.  
 
21.2. Pacto social e estatutos 

 
Não aplicável.  
 
22. Contratos Significativos 
 
Não aplicável.  
 
23. Informações de Terceiros, Declarações de Peritos e Declarações de Eventuais Interesses 
 
23.1. Nome, endereço profissional, qualificações e, se for caso disso, os interesses de perito que faça declaração ou 
relatório incluído no documento de registo 
 
Não aplicável.  
 
23.2. Informação de terceiros 
 
Não aplicável.  
 
24. Documentação Acessível ao Público 
 

O prospecto de admissão encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, nos seguintes locais: 

 
� Sede da BPI Gestão de Activos, sita no Largo Jean Monnet, nº 1 – 5º, Lisboa 

� Sede da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sita na Av. da 

Liberdade, nº 196 – 7º, em Lisboa 
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� Site oficial da CMVM (www.cmvm.pt) 

� Sede do Banco Português de Investimento S.A., sita na Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto 

� Nas seguintes agência do Banco BPI: 

 
 

 
Agência 

 

 
Morada 

 
Telefone 

 
Açores Lg. da Matriz, 9500-094 Ponta Delgada 296 308 550 
Almada Av. D. Nuno Álvares Pereira, 68-B, 2800-177 Almada 212 739 500 
Antas R. Agostinho de Campos, nº 373, 4200-018 Porto 225 072 780 
Av. Roma R. Conde de Sabugosa, nº 6, 1700-116 Lisboa 218 411 530  
Av. da Liberdade Av. da Liberdade, nº 249 – B, 1250-143 Lisboa 213 513 170 
Aveiro R. Coimbra, nº 2, 3810-086 Aveiro 234 372 700 
Baixa R. Comércio, nº 104, 1100-150 Lisboa 213 213 800 
Barcelos R. Padre Alfredo da Rocha Martins, Edf. D. Prior, nº 55, Lj. 4, 4750-255 Barcelos 253 801 120 
Beja  R. da Infantaria 17, nº 2 – R/C Esq., 7800-470 Beja 284 312 190 
Benfica Rua Prof. Reinaldo dos Santos, nº 5 A/B, 1500-501 Lisboa 217 709 020 
Braga Lg. Barão de S. Martinho nº 4 – 13, 4700-306 Braga 253 206 270 
Castelo Branco Av. General Humberto Delgado, nº 66/66 A, 6000-081 Castelo Branco 272 348 850  
Coimbra R. Visconde Luz, nº 44, 3000-414 Coimbra 239 852 690 
Estoril Av. Biarritz, nº 4 C, Lj. C, Monte Estoril, 2765-399 Estoril 214 643 890 
Évora Lg. Santa Catarina, nº 22, 7000-516 Évora 266 739 080 
Faro R. Vasco Gama, nº 22/24, 8000-442 Faro 289 830 590 
Gaia  Praceta 25 de Abril, nº 11, 4430-257 Vila Nova de Gaia  223 741 080 
Guarda R. Infante D. Henrique, nº 67, 6300-717 Guarda 271 205 030 
Guimarães R. Gil Vicente, nº 87 – 2º, 4800-151, Guimarães 253 423 400  
Lapa R. Borges Carneiro, nº 63 A – R/C, 1200-617 Lisboa 210 443 320 
Leiria Lg. Santana, nº 8, 2400-223 Leiria 244 830 840 
M. Pombal Av. Fontes Pereira Melo, nº 4, 1050-121 Lisboa 213 165 850 
Madeira R. da Alfândega, nº 20, 9000-059 Funchal 291 210 670 
Maia Av. Visconde de Barreiros, nº 76, 4470-151 Maia 229 431 120  
Matosinhos Av. da República, nº 275, 4450-242 Matosinhos 229 364 430 
Miraflores Av. José Gomes Ferreira, Edf. Atlas II, 11, 1495-139 Algés 214 129 020 
Parede Av. da República, nº 1469, Bl. A, 2775-275 Parede 214 589 300 
Portimão Av. Guarané, Edf. "A Fábrica", Bloco F, Loja R, 8500-507 Portimão 282 405 520 
Porto Boavista Av. Boavista, nº 1103, 4100-129 Porto 226 072 201 
Póvoa do Varzim Av. 25 de Abril, nº 119, 4495-322 Póvoa de Varzim 252 240 010 
S. João Madeira Pç. Luis Ribeiro, nº 259, 3700-172 São João de Madeira 256 800 070 
Sá da Bandeira R. Bonjardim, nº 57, 4000-124 Porto  222 075 180 
Saldanha Av. República, nº 3/3 A/B/C, 1050-185 Lisboa 213 508 080 
Santarém Lg. Cândido dos Reis, nº 3 A/B, 2000-241 Santarém 243 356 060  
Setúbal R. António Nascimento, nº 1/13, 2900-237 Setúbal 265 550 800 
V. N. Famalicão Av. Marechal Humberto Delgado, Edf. Thuya, 328, Lj. 7, 4760-012 V. N. de Famalicão 252 302 870 
Valença Av. Miguel Dantas, 4930-678 Valença 251 830 010  
Vila Real Av. 1º de Maio, nº 21, Loja 2 e 3, 5000-651 Vila Real 259 303 280 
Viseu R. Formosa nº 1, 3500-135 Viseu 232 430 430 

 
Encontram-se à disposição dos participantes durante o período de duração do OEI, os seguintes documentos:  
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a) O Prospecto da Oferta e respectiva Adenda; 
 
b) O Prospecto de Admissão à negociação das Unidades de Participação; 
 
c) O Regulamento de Gestão do Fundo; 
 
d) As contas anuais e semestrais do OEI; 
 
e) As contas anuais da BPI Gestão de Activos.   
 
Os referidos documentos podem ser obtidos, sem encargos, junto da BPI Gestão de Activos e do Banco Depositário e 
ainda no site da CMVM (www.cmvm.pt).  
 
25. Informações sobre a Detenção de Participações 
 
Não aplicável.  
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IV.  Informação Relativa às Unidades de Participação 
 
1. Responsáveis 
 
1.1. Responsáveis 
 
Informação constante do ponto III. A. do presente Prospecto. 
 
1.2. Declaração dos Responsáveis 
 
Informação constante do ponto III, C. 1. do presente Prospecto. 
 
2. Factores de Risco 
 
Informação constante do ponto II do presente Prospecto. 
 
3. Informações de Base 
 
3.1. Declaração relativa ao fundo de maneio 
 
Não aplicável.  
 
3.2. Capitalização e endividamento 
 
Não aplicável.  
 
3.3. Interesses de pessoas singulares e colectivas envolvidas na emissão/oferta 
 
Não aplicável.  
 
3.4. Motivos da Oferta e afectação das receitas 
 
Criação de um Fundo com objectivos de investimento delimitados temporalmente tendo em consideração as 
oportunidades de negócio que se considera existirem actualmente.  
 
Os valores subscritos serão aplicados de acordo com a política de investimento do OEI.  
 
4. Informação Relativa aos Valores Mobiliários a Oferecer 
 
4.1. Descrever o tipo e a categoria dos valores mobiliários a oferecer e/ou a admitir à negociação. 
 
O BPI Metais Preciosos é um Fundo Especial de Investimento Fechado, representado por 1.476.160 unidades de 
participação, escriturais, nominativas, com um valor de subscrição unitário de € 5, ficando assim com um valor 
patrimonial inicial de € 7.380.800 (sete milhões, trezentos e oitenta mil e oitocentos euros).  
 
4.2. Indicar a legislação ao abrigo da qual os títulos foram criados. 
 
As Unidades de Participação foram emitidas em conformidade com o disposto nos: 

� Código dos Valores Mobiliários; 
� Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro; 
� Regulamento nº 15/2003 da CMVM; 
 

O presente Prospecto obedece ainda ao disposto nos seguintes diplomas e regulamentos: 
� Directiva nº 2003/71/CE, do Parlamento Europeu, de 4 de Novembro de 2003, na sua redacção actual; e  
� Regulamento (CE) nº 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004, na sua redacção actual; 
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4.3. Indicar se os valores mobiliários são nominativos ou ao portador e se assumem a forma física ou 
desmaterializada. 
 
As Unidades de Participação são escriturais e nominativas, encontrando-se inscritas em sistema centralizado gerido 
pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados e de Valores 
Mobiliários, S.A., com sede na Avenida da Boavista, nº 3433, no Porto. 
 
Foi atribuído às Unidades de Participação o código ISIN: PTYPJAIM0018. 
 
O Banco BPI assume as funções de banco depositário dos valores mobiliários que integrem o património do Fundo.  
 
4.4. Referir a moeda em que os valores mobiliários são emitidos. 
 
As Unidades de Participação são denominadas em euros.  
 
4.5. Direitos inerentes aos valores mobiliários 
 
a) Os participantes têm direito nomeadamente a: 

i) Receber o prospecto e o regulamento antes da subscrição das unidades de participação, qualquer que seja a 
modalidade de comercialização do OEI; 

ii) Consultar os documentos de prestação de contas do OEI, que serão enviados sem encargos aos participantes 
que o requeiram; 

iii) À subscrição e resgate das unidades de participação nos termos da lei e das condições constantes dos 
documentos constitutivos do OEI; 

iv) Ser convocados, participar e votar na assembleia geral de participantes do OEI; 
v) Revogar a aceitação da oferta até ao 5º dia útil anterior ao final do período de subscrição; 
vi) Receber a sua quota parte do OEI em caso de liquidação do mesmo; 
v) Serem ressarcidos pela Entidade Gestora dos prejuízos sofridos, sem prejuízo do exercício do direito de 

indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito, sempre que: 
1) Em consequência de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização e divulgação do 

valor da unidade de participação, a diferença entre o valor que deveria ter sido apurado de acordo com 
as normas aplicáveis no momento do cálculo do valor da unidade de participação e o valor 
efectivamente utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior, em valor absoluto, a 0,5% do 
valor corrigido da unidade de participação; ou o valor acumulado do erro for, em termos absolutos, 
igual ou superior a 0,5% do valor corrigido da unidade de participação apurado no dia da respectiva 
regularização, e que  

2) Ocorram erros na imputação das operações de subscrição e resgate ao património do OEI, 
designadamente pelo intempestivo processamento das mesmas. 

 
b) A subscrição de Unidades de Participação do OEI implica a aceitação do disposto nos documentos constitutivos. 
 
c) Dependem de deliberação favorável da assembleia de participantes:  

i) O aumento das comissões que constituem encargo do OEI ou dos participantes; 
ii) A alteração da política de investimento; 
iii) A emissão de novas unidades de participação para subscrição e respectivas condições;  
iv) A prorrogação da duração do OEI ou a passagem a duração indeterminada; 
v) A fusão com outro ou outros OEI; 
vi) A substituição da Entidade Gestora; 
vii) A liquidação do OEI, quando se pretenda que a liquidação ocorra antes do termo da duração inicialmente 

prevista. 
 
4.6. Autorizações e aprovações ao abrigo das quais os valores mobiliários foram ou vão ser criados e/ou emitidos. 
 
A constituição do OEI foi autorizada pela CMVM em 29 de Janeiro de 2011, tendo-lhe sido atribuído o registo 
número 1300.  
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O referido registo baseia-se em critérios de legalidade, não envolvendo qualquer garantia quanto ao conteúdo da 
informação, à situação económica ou financeira do oferente ou do emitente, à viabilidade da oferta ou à qualidade 
dos valores mobiliários em causa.  
 
4.7. Data prevista para a emissão dos títulos. 
 
O OEI constituiu-se no dia útil imediatamente seguinte ao final do período de subscrição da Oferta, ou seja, no dia 
14 de Março de 2011, tendo em conta que o período da Oferta decorreu entre o dia 4 de Fevereiro de 2011 e o dia 11 
de Março de 2011. 
 
A entidade responsável pelo apuramento e divulgação do resultado da Oferta foi a BPI Gestão de Activos, tendo as 
Unidades de Participação sido subscritas, emitidas e inscritas nas contas dos participantes no dia 14 de Março de 
2011. Os participantes foram informados sobre o montante efectivamente subscrito por aviso de lançamento da 
Entidade Colocadora e por extracto da sua conta de Unidades de Participação.  
 
4.8. Descrever eventuais restrições à livre transferência dos títulos. 
 
Nos termos do Prospecto e do Regulamento do OEI não existem restrições à transmissão das Unidades de 
Participação.  
 
4.9. Indicar a existência de eventuais ofertas de compra obrigatórias e/ou de regras de retirada ou resgate obrigatório, 
aplicáveis aos valores mobiliários. 
 
Não existiram Ofertas de Compra obrigatórias. 
 
Excepto se o prazo de vigência do OEI for prorrogado nos termos legais, genericamente descritos do Ponto C) 5.1.3. 
da Parte III do presente Prospecto, a dissolução do OEI ocorrerá em 14 de Março de 2019 (“Data de Liquidação”). O 
valor final de liquidação de cada unidade de participação será em caso de liquidação nesta data, apurado até ao dia 22 
de Março de 2019 e o pagamento aos participantes do valor de liquidação será efectuado até ao dia 27 de Março de 
2019. 
 
4.10. Ofertas públicas de terceiros 
 
Não aplicável.  
 
4.11. País de registo, de oferta e de admissão à negociação 
 
O OEI encontra-se registado em Portugal. 
 
As Unidades de Participação foram objecto de oferta pública de distribuição em Portugal, tendo sido requerida a 
respectiva admissão à negociação no Euronext, mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., a qual ocorrerá após a publicação do presente Prospecto.  
 
5. Condições da Oferta 
 
5.1. Condições, estatísticas da oferta, calendário previsto e modalidades de subscrição 
5.1.1. Condições da oferta 
 
Em 29 de Janeiro de 2011, a CMVM aprovou o prospecto da Oferta Pública de Distribuição (Oferta) de 20.000.000 
de unidades de participação com um preço de subscrição unitário de € 5, no valor de € 100.000.000 (cem milhões de 
euros), tendo o mesmo sido alterado, em 25 de Fevereiro de 2011, através da Adenda ao Prospecto da Oferta Pública 
de Distribuição. 
 
A Oferta decorreu entre o dia 4 de Fevereiro de 2011 e o dia 11 de Março de 2011, período durante o qual os 
investidores dirigiram as suas intenções de subscrição, ao Banco Português de Investimento, S.A. e ao Banco BPI, 
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S.A., enquanto entidades colocadoras da Oferta, tendo a subscrição efectiva ocorrido em 14 de Março de 2011. 
Nessa mesma data foram emitidas as Unidades de Participação e ocorreu a liquidação financeira do preço de 
subscrição. 
 
O valor mínimo de subscrição era de € 2.500, correspondente a 500 unidades de participação, não tendo existido 
valor máximo de subscrição.  
 
Foram subscritas na Oferta 1.476.160 unidades de participação, considerando-se, por conseguinte, verificada a 
condição da Oferta, tendo em conta que foram colocadas pelo menos 1.000.000 de unidades de participação e, por 
conseguinte, constituído o Fundo. A subscrição da Oferta foi assim incompleta, sendo o número de unidades de 
participação fixo – 1.476.160 – e igual ao que efectivamente foi subscrito. 
 
A entidade responsável pelo apuramento e divulgação do resultado da Oferta foi a Entidade Gestora do OEI, a BPI 
Gestão de Activos.  
 
Nos termos previstos no prospecto da Oferta, o OEI constituiu-se em 14 de Março de 2011, sendo constituído por 
1.476.160 unidades de participação, com um valor de subscrição unitário de € 5, ficando assim o OEI com um valor 
patrimonial inicial de € 7.380.800 (sete milhões, trezentos e oitenta mil e oitocentos euros). 
 
6. Admissão à negociação e modalidades de negociação 
 
6.1 Admissão à negociação 
 
Foi solicitada a admissão à negociação das Unidades de Participação ao Euronext, mercado regulamentado gerido 
pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., a qual ocorrerá após a publicação do 
presente Prospecto.  
 
Foi atribuído às Unidades de Participação o código ISIN: PTYPJAIM0018. 
 
O OEI será responsável por suportar os valores que forem devidos pela admissão à negociação das Unidades de 
Participação, bem como pelos valores que forem devidos pela manutenção dessa admissão à negociação.  
 
Nenhum participante do OEI detém mais de 75% das Unidades de Participação, pelo que se encontra verificado o 
requisito de dispersão necessário à admissão à negociação no Euronext daqueles valores mobiliários, nos termos 
previstos na Regra 6704/1 do Regulamento I da Euronext e na Regra LI.2.2.3 do Regulamento II da Euronext 

Lisbon.  
 
6.2. Mercados regulamentados 
 
Tanto quanto seja do conhecimento da BPI Gestão de Activos, não foi apresentado qualquer outro pedido de 
admissão à negociação junto de outro mercado organizado ou de outro mercado regulamentado ou existe intenção de 
apresentação desse pedido num futuro próximo. 
 
6.3. Valores da mesma categoria 
 
Não aplicável. 
 
6.4. Compromisso firme na negociação secundária, assegurando a liquidez 
 
Não foi celebrado, nem se prevê que o venha a ser, qualquer contrato que vise assegurar a liquidez das Unidades de 
Participação.  
 
6.5. Estabilização 
 
Não aplicável. 
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7. Venda aos titulares dos valores mobiliários 
 
Não aplicável. 
 
8. Despesa de admissão  
 
Conforme foi já referido, o montante dos encargos da admissão à negociação das Unidades de Participação ao 
mercado Euronext ascenderá a € 10.000,00 (dez mil euros).  
 
Não se conhecem outros encargos inerentes ao processo de admissão das Unidades de Participação, além dos 
indicados,  
 
9. Diluição 
 
Não aplicável. 
 
10. Informação adicional 
 
Não aplicável. 
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V. Outras Informações 
 

1. Regime Fiscal 
 
O regime fiscal que a seguir se descreve respeita ao regime fiscal em vigor na data do prospecto em Portugal e 
assenta na interpretação da BPI Gestão de Activos sobre o mesmo.  
 
O regime fiscal aplicável aos rendimentos ou às mais-valias auferidos por investidores individuais depende da 
legislação fiscal aplicável à situação pessoal de cada investidor individual e/ou do local onde o capital é investido.  
 
Neste quadro, se os investidores não estiverem perfeitamente seguros acerca da sua situação fiscal, devem procurar 
um consultor profissional ou informar-se junto de organizações locais que prestem este tipo de informação. A BPI 
Gestão de Activos alerta designadamente para o facto de a interpretação do regime fiscal descrito poder não coincidir 
com a interpretação realizada por outras entidades (nomeadamente a interpretação da Administração Fiscal). 
 
1. Tributação dos rendimentos obtidos pelo OEI 
 
a) Os rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados 

autonomamente por retenção na fonte. Encontram-se neste caso os juros das obrigações e dos depósitos bancários 
e os dividendos sobre os quais incide uma taxa de 21,5%. Os rendimentos sobre os quais não estejam previstas 
taxas de retenção na fonte são tributados à taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 

 
b) Os rendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados 

autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, lucros distribuídos e rendimentos 
provenientes de fundos de investimentos, e à taxa de 25% nos restantes casos. 

 
c) Tratando-se de mais-valias obtidas em acções, partes sociais ou outros valores mobiliários, incluindo warrants 

autónomos, detidos pelo OEI, há lugar a tributação a uma taxa de 10% sobre a diferença positiva entre mais e 
menos-valias obtidas em cada ano, em território português ou fora dele. As mais-valias obtidas em obrigações 
bem como em acções detidas pelo OEI por um período superior a 12 meses, não estão sujeitas a tributação. 

 
2. Tributação dos rendimentos obtidos pelos participantes 
 
a) Os sujeitos passivos de IRS que sejam titulares de unidades de participação do OEI, fora do âmbito de uma 

actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a 
essas unidades de participação, podendo, porém, os respectivos titulares, residentes em território português, 
englobá-los para efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido ou devido pelo OEI assume a natureza de 
imposto por conta. 

 
b) No caso de sujeitos passivos de IRC ou de sujeitos passivos de IRS que detenham unidades de participação no 

âmbito de uma actividade comercial industrial ou agrícola, os rendimentos, quer resultem de distribuição, quer 
da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição, estão sujeitos a IRC e derrama, se existir, podendo 
os titulares deduzir no seu pagamento de impostos as verbas já liquidadas pelo próprio OEI, no montante 
proporcional às unidades de participação detidas. 

 
c) A transmissão gratuita de unidades de participação em fundos de investimento mobiliário, não está sujeita a 

imposto de selo sobre a transmissão gratuita de bens. 
 
d) Os rendimentos respeitantes a unidades de participação de que sejam titulares entidades não residentes em 

território português e que não sejam imputáveis a estabelecimento estável aí situado, são isentos de IRS ou de 
IRC. 


