
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSPECTO COMPLETO 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 
 

FUNDO DE TESOURARIA MULTITESOURARIA 
 

08 de Agosto de 2002 (*) 
 
 

A autorização do fundo significa que a CMVM considera a sua 
constituição conforme com a legislação aplicável, mas não 
envolve da sua parte qualquer garantia ou responsabilidade 
quanto à suficiência, veracidade, objectividade ou actualidade da 
informação prestada pela sociedade gestora neste prospecto, nem 
qualquer juízo sobre a qualidade dos valores mobiliários que 
integram o património do fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A denominação anterior era: Fundo de Tesouraria Santander NovoFundo 
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PARTE I   REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 
 
 
CAPÍTULO I INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO,  

A SOCIEDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 
 
1. O Fundo  
 
- A denominação do Fundo é:  Fundo de Tesouraria Multitesouraria. A esta 

denominação poderá ser adicionado o prefixo “Santander”, “Totta” e “Crédito 
Predial”, em função do Banco colocador das respectivas unidades de participação, 
da seguinte forma: “Santander Multitesouraria”, “Totta Multitesouraria” e “Crédito 
Predial Multitesouraria”. 

- O Fundo constitui-se como fundo aberto de Tesouraria da Zona Euro, vocacionado 
para o investimento em activos de elevada liquidez. 

- A constituição do Fundo foi autorizada pelo Ministro das Finanças em 4 de Maio de 
1991 por tempo indeterminado e iniciou a sua actividade em 4 de Junho de 1991. 

- Em 20 de Setembro de 2002 e através de um processo de fusão, o Fundo incorporou 
os fundos Totta Tesouraria e Crédito Predial Tesouraria, sob gestão da mesma 
sociedade gestora. 

 
2. A Sociedade Gestora 
 
- O Fundo é administrado pela Santander – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A., com sede em Avª Engº Duarte Pacheco, Torre 1 – 6º 
Piso, em Lisboa. 

- A sociedade gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente 
subscrito e realizado, é de € 3 600 000, sendo na sua totalidade detido pela 
Santander Gestão de Activos, SGPS, S.A. 

- A sociedade gestora constituiu-se, por tempo indeterminado, por escritura pública 
lavrada no 21º Cartório Notarial de Lisboa no dia 27 de Dezembro de 1989, tendo a 
sua constituição sido publicada no Diário da República nº 156 – III Série, de 10 de 
Julho de 1991e encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro 
autorizado desde 29 de Julho de 1991. 

- A administração, gestão e representação do Fundo cabem, por conta e em nome dos 
participantes, à  Santander - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Mobiliário, S.A., com sede na Avª Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 1,  6º 
Piso, Sala 1, em Lisboa. 

- À Santander - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, na sua 
qualidade de Entidade Gestora compete-lhe em geral a prática de todos os actos e 
operações necessários ou convenientes à boa administração do Fundo , de acordo 
com critérios de elevada diligência e competência profissional, e em especial: 

 
 a) Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou 

indirectamente relacionados com os bens do Fundo; 
 b) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e 

autorizar o seu reembolso; 
 c)  Determinar o valor das unidades de participação; 
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 d) Seleccionar os valores que devem constituir o Fundo, de acordo com a 
política de investimento prevista neste regulamento de gestão, e efectuar ou 
dar instruções aos depositários para que estes efectuem as operações 
adequadas à execução dessa política; 

 e) Manter em ordem a escrita  própria e a escrita do Fundo; 
 f)  Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo 

regulamento de gestão. 
 
- A Entidade Gestora e o Banco Depositário respondem solidariamente perante os 

participantes pelo cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei e do 
presente regulamento de gestão. 

 
3. O Depositário 
 
- A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banco Santander de 

Negócios Portugal, S.A.,  com sede na Avª Engº Duarte Pacheco, Torre 1 – 6º Piso, 
em Lisboa e encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro desde 
29 de Setembro de 1993.  

 
- As funções principais do Banco Depositário são : 
 
 a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores do Fundo; 
 b)  Efectuar todas as compras, vendas e liquidações de operações referentes aos 

valores do Fundo de que a entidade gestora o incumba, as operações de 
cobrança de juros, dividendos e outros rendimentos por eles produzidos, bem 
como as operações decorrentes do exercício de outros direitos de natureza 
patrimonial relativos aos mesmos valores;  

 c)  Receber e satisfazer os pedidos de subscrição; 
 d)  Receber e satisfazer os pedidos de resgate; 
 e) Ter em dia a relação cronológica de todas as operações realizadas e 

estabelecer mensalmente o inventário discriminado dos valores do Fundo; 
 f) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o 

cumprimento do regulamento de gestão do Fundo, especialmente no que se 
refere à política de investimentos; 

 g) Pagar aos participantes a sua quota-parte nos lucros do Fundo; 
 h)  Assegurar que a  venda, a emissão, o reembolso e a anulação das unidades de 

participação sejam efectuadas de acordo com a lei e o regulamento de 
gestão; 

 i)  Assegurar que o cálculo do valor das unidades de participação se efectue de 
acordo com a lei e o regulamento de gestão; 

 j)  Executar as instruções da Entidade Gestora, salvo se forem contrárias à lei 
ou ao regulamento de gestão; 

 l) Assegurar que nas operações relativas aos valores que integram o Fundo a 
contrapartida lhe seja entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

 m) Assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados em conformidade 
com a lei e o regulamento de gestão. 

 
- O Banco Depositário tem o direito de examinar ou mandar examinar, por peritos 

habilitados, os livros da Entidade Gestora. 
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- O Banco Depositário  e a Entidade Gestora respondem solidariamente perante os 
participantes pelo cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei. 

  
4. As Entidades Colocadoras 
 
As entidades colocadoras das unidades de participação do fundo junto dos investidores 
são: Banco Santander Portugal, S.A., com sede na Praça Marquês de Pombal, nº 2, em 
Lisboa, Banco Santander de Negócios Portugal, S.A., com sede na Avª Engº Duarte 
Pacheco, Torre 1 – 6º Piso, em Lisboa, Banco Totta & Açores SA, com sede da Rua do 
Ouro nº 88-1100 Lisboa, Crédito Predial Português, com sede na Rua Augusta nº 237 
– 1100 Lisboa,  Banco de Investimento Global SA, com sede na Praça Duque de 
Saldanha, nº 1, 8º, salas E e F, 1050-094 Lisboa e Investimento Directo - Sociedade 
Financeira de Corretagem, SA, com sede na Praça de Alvalade, nº 5, 1º, 1700-036 
Lisboa.  
 
O Fundo é comercializado: 
Nas instalações do Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.  
No Banco Santander Portugal, S.A., através dos seus balcões e através da banca 
telefónica (Superlinha Santander) para os clientes respectivos do Banco Santander 
Portugal, S.A., que tenham aderido a estes serviços. 
No Banco Totta & Açores, S.A., através dos seus balcões e através da banca telefónica 
(Totta Directo), para os clientes respectivos do Banco Totta & Açores, S.A., que tenham 
aderido a estes serviços. 
No Crédito Predial Português, através dos seus balcões e através da banca telefónica 
(Crédito Predial Directo), para os clientes respectivos do Crédito Predial Português 
S.A., que tenham aderido a estes serviços.  
O Fundo é ainda comercializado através da Internet, no site do Banco de Investimento 
Global (site: www.bigonline.pt), para os respectivos clientes que tenham aderido a este 
serviço e no site da Investimento Directo – Sociedade Financeira de Corretagem, SA, 
(site: www.atrium.pt), para os respectivos clientes que tenham aderido a este serviço. 
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CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO 

FUNDO / POLÍTICA DE RENDIMENTOS 
 
 
1. Política de investimento do Fundo 
 
1.1. Política de investimento 
 
A política de investimento estará vocacionada para o investimento em valores 
mobiliários emitidos na Zona Euro, e em depósitos bancários que se caracterizem por 
uma elevada liquidez e com prazo de vencimento residual (ou com re-fixing de cupão) 
inferior ou igual a 12 meses. O Fundo deverá deter em permanência entre 35% e 85% 
do seu valor líquido global, investido nesses activos, não devendo os depósitos 
bancários exceder os 50%.  
 
O Fundo poderá investir em obrigações diversas, títulos de dívida pública e outros 
instrumentos representativos de dívida, tais como bilhetes do tesouro e papel 
comercial.  
 
A título acessório, o Fundo pode investir em valores mobiliários não cotados mas com 
compromisso de admissão a qualquer dos mercados referidos no ponto seguinte, num 
prazo inferior a um ano. 
 
O Fundo não poderá investir em acções, obrigações convertíveis ou obrigações que 
confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções, em 
títulos de dívida subordinada, bem como em títulos de participação. O fundo não 
poderá, também, investir em fundos de investimento cujo regulamento de gestão não 
proíba o investimento nos valores referidos.  
 
Este Fundo investirá em activos denominados em Euros, não correndo qualquer risco 
cambial. 
 
A Entidade Gestora tem como objectivo seleccionar os emitentes de acordo com certos 
padrões de risco. Assim: 
 
- O investimento em obrigações diversas deverá seguir a prudência adequada ao perfil 

do fundo. Com efeito, serão privilegiados emitentes internacionais com notação de 
risco mínima de BBB (investment grade) e emitentes nacionais com credibilidade, 
nomeadamente empresas cotadas, grandes empresas ou empresas participadas pelo 
Estado. As emissões internacionais com rating inferior a BBB, não deverão exceder 
10% do valor global do Fundo. 

 
1.2.  Mercados 

 
Os valores mobiliários cotados referidos na política de investimentos deverão estar 
admitidos à cotação no Mercado de Cotações Oficiais em qualquer Estado-membro da 
União Europeia 
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O Fundo poderá ainda investir em títulos de dívida de curto prazo emitidos em todos os 
Países-membros da União Europeia . 
 
1.3.  Benchmark (parâmetro de referência do mercado) 
 
Na gestão do Fundo, a Sociedade Gestora não utiliza nenhum parâmetro de referência. 
 
1.4.  Limites legais ao investimento 

 
A composição da carteira do Fundo terá em conta o que na lei se encontra estabelecido 
para os Fundos de Tesouraria, e obedecerá nomeadamente às seguintes regras 
referentes aos limites às aplicações em valores emitidos por uma mesma entidade: 
 

- Não pode fazer parte do Fundo: 
 
a) Mais de 10% de valores mobiliários não cotados.  
b) Mais de 5% de valores mobiliários em processo de admissão à cotação.  
c) Mais de 10% das obrigações de uma mesma entidade emitente 
d) Valores mobiliários emitidos por uma mesma entidade que representem mais 

de 5% do valor global do Fundo adquirente. No entanto este limite pode ter 
duas excepções: 
1- Pode ser elevado para 10% desde que a soma dos valores mobiliários 

que, por entidade emitente represente mais de 5% do valor global do 
Fundo adquirente, não ultrapasse 40% desse mesmo valor. 

2- Pode ser elevado para 35% desde que os valores mobiliários em causa 
sejam emitidos ou garantidos por um Estado membro da OCDE ou por 
instituições internacionais de carácter público a que pertençam um ou 
vários Estados membros de Comunidade Europeia. 

 
- O disposto na alínea c) anterior não se aplica, nos seguintes casos: 

 
a) Valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado Membro da 

Comunidade Europeia; 
b) Valores mobiliários emitidos por organismos internacionais de carácter 

público a que pertençam um ou vários Estados membros da Comunidade 
Europeia. 

 
O Fundo deverá deter em permanência entre 35% e 85% do seu valor líquido global, 
investido em valores mobiliários e em depósitos bancários com prazo de vencimento 
residual inferior a 12 meses, não devendo os depósitos bancários exceder os 50%.  

 
A Entidade Gestora pode contrair empréstimos por conta do Fundo por 120 dias, 
seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 10% do valor 
global do Fundo. 
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2. Derivados, Reportes e Empréstimos 
 

Derivados 
 
O fundo por princípio, não recorre a instrumentos de cobertura de risco pelo que está 
sujeito ao risco associado aos activos que integram a sua carteira, variando o valor da 
unidade de participação em função desse facto. 
 
Contudo, em situações pontuais que a entidade gestora entenda como conveniente, o 
fundo poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros derivados 
exclusivamente para fins de cobertura de risco. 
 
O Fundo utilizará contratos de futuros e opções e  contratação de taxas forward (FRAs) 
principalmente na gestão de risco de taxas de juro de curto prazo (Euribor a 3 meses) . 
 
O valor liquido dos prémios devidos pelas posições em aberto em instrumentos com a 
natureza de opção não pode exceder a todo o momento, 10% do valor líquido global do 
fundo. 
 
Os instrumentos financeiros derivados deverão ser negociados em Bolsas e mercados 
regulamentados da União Europeia. 
 
A celebração de contratos relativos aos instrumentos financeiros derivados, não pode 
envolver, com relação a cada contraparte, mais de 25% dos activos do Fundo. 
 
3. Valorização activos 
 

Relativamente à valorização dos activos, serão observadas as regras seguintes: 
 
3.1. Momento de referência da valorização 
 
       O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e 

determina-se pela divisão do valor líquido global do fundo pelo número de 
unidades de participação em circulação. O valor líquido global do fundo é apurado 
deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e encargos 
até ao momento da valorização da carteira. 

 
- As 18 horas representam o momento relevante do dia, para: 
 

- efeitos da valorização dos activos que integram o património do fundo 
(incluindo instrumentos derivados) tendo em conta o critério escolhido para 
efeitos de valorização dos activos que,  irão compor a carteira do fundo; 

 
- a determinação da composição da carteira que irá ter em conta todas as 

transacções efectuadas até esse momento.  
 
- Os critérios para efeitos de valorização dos activos cotados são os descritos no ponto 

seguinte.  
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3.2.  Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
Os valores mobiliários da carteira do fundo serão avaliados ao seu valor de mercado de 
acordo com as seguintes regras: 
 
Para valores mobiliários cotados 
 
- Para a valorização de activos cotados, será tomada como referência a cotação de 

fecho ou preço de referência divulgado pela entidade gestora do mercado onde os 
valores se encontrem admitidos à negociação. 

 
Para valores mobiliários não cotados 
 
A valorização dos valores mobiliários que constituem o Fundo será efectuada de acordo 
com princípios de prudência, tendo em conta o seu presumível valor de realização. 
 
- No que diz respeito a obrigações, a valorização dos activos não cotados que façam 

parte da carteira do Fundo terá em conta o seu presumível valor de realização e 
assentará em critérios que tenham por base o valor das ofertas de compra,  
difundidas através de meios de informação especializados, nomeadamente através 
do sistema “Bloomberg” (Bloomberg Generic), sendo que, na falta destas condições, 
recorrer-se-á a modelos de avaliação universalmente aceites, tendo em conta as 
seguintes variáveis: risco de taxa de juro, risco de crédito e risco de liquidez. Assim, 
o modelo usado que assentará numa metodologia de actualização de cash-flows 
futuros, terá em conta a taxa de juro de obrigações cupão zero para o prazo em 
causa, o “spread” de mercado consoante a maturidade e o emitente em causa, ou 
emitentes de risco equivalente, bem como, se for necessário, prémios de liquidez. 
No caso das obrigações de taxa variável, serão projectados os cash-flows futuros 
com base na aplicação das taxas de forwards implícitas na curva da taxa de juro 
actualizadas pela respectiva taxa spot. 

     
- São equiparados a valores não cotados, para efeitos de valorização, os valores 

cotados que não sejam transaccionados nos 30 dias que antecedem a respectiva 
valorização. 

 
Para outros instrumentos representativos de dívida 
 
- A valorização de instrumentos de dívida, referidos na alínea b) do nº 2 do artigo 42º 

do D.Lei 276/94 de 2 Novembro, emitidos por prazos inferiores a um ano, na falta 
de preços de mercado, a Entidades Gestora deve proceder à respectiva valorização 
com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

 
Para valores instrumentos derivados 
 
- Para a valorização de instrumentos derivados, será tomado o preço de referência   

divulgado pela entidade gestora do mercado onde se encontram admitidos à 
negociação. 

 
-   Os FRAs serão reavaliados pela actualização do diferencial entre a taxa de juro  

contratada e a taxa de mercado para o prazo da operação. 
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4. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo  
 
4.1.  Comissão de gestão 
 
- Valor da comissão: 1.29% ao ano. 
 
- Modo de cálculo  e cobrança da comissão: É cobrada mensal e postecipadamente no 

5º dia útil do mês seguinte, e calculada diariamente sobre o valor líquido global do 
Fundo, com o objectivo de cobrir todas as despesas de gestão. 

 
4.2. Comissão de depósito 
 
- Valor da comissão: 0.035% ao ano. 
 
- Modo de cálculo e cobrança da comissão: É cobrada mensal e postecipadamente no 

5º dia útil do mês seguinte, e calculada diariamente sobre o valor líquido global do 
Fundo. 

 
4.3.  Outros encargos 
 
- As despesas relativas à compra e venda de valores em mercado primário e 

secundário, e outros impostos que incidam ou venham a incidir sobre estas despesas 
são por conta do Fundo, bem como os montantes devidos a título de taxa de 
supervisão da CMVM e os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação 
em vigor.  

 
 
5. Política de rendimentos 
 
- Os rendimentos do Fundo provêm dos proveitos líquidos das suas aplicações e das 

mais valias realizadas deduzidos os encargos em que o Fundo incorre. 
 
- O Fundo é de capitalização, não procedendo à distribuição de rendimentos. 
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CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

SUBSCRIÇÃO E RESGATE  
 
1. Características gerais das unidades de participação  
 
1.1.  Definição 
 
- O Fundo é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, 

designadas por unidades de participação, as quais conferem direitos idênticos aos 
participantes. 

 
1.2.  Forma de representação 
 
- As unidades de participação adoptam a forma escritural e são fraccionadas, para 

efeitos de subscrição e de resgate. 
 
2. Valor da unidade de participação 
 
2.1.  Valor inicial 
 
- O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do fundo foi 

equivalente a € 4.988. 
 
2.2.  Valor para efeitos de subscrição 
 
O valor da unidade de participação é: 
 
- O valor da unidade de participação conhecido e divulgado no dia útil posterior à 

data do pedido de subscrição. Deste modo, as ordens de subscrição serão efectuadas 
com desconhecimento do valor da unidade de participação a que forem 
concretizadas. 

 
2.3.  Valor para efeitos de resgate 
 
O valor da unidade de participação é: 
  
- O valor da UP conhecido e divulgado na data do  pagamento, se este não for inferior 

ao da data de pedido, caso em que vigorará este último. Deste modo, as ordens de 
resgate serão efectuadas com desconhecimento do valor da unidade de participação 
a que forem concretizadas.  

 
3. Condições de subscrição 
 
3.1.  Mínimos de subscrição 
 
- A subscrição mínima, quer para a primeira subscrição, quer para as subsequentes, 

deverá ser um número de UP equivalente a € 250. 
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3.2.  Comissões de subscrição 
 
- Não existe comissão de subscrição. 
 
3.3.  Data da subscrição efectiva  
 
- A subscrição efectiva, ou seja, a emissão da unidade de participação, só se realiza no 

dia útil seguinte ao pedido de subscrição, quando a importância correspondente ao 
preço de emissão é paga pelo subscritor e é integrada no activo do Fundo. 

 
- Os pedidos efectuados através da banca telefónica, (Superlinha Santander, Totta 

Directo e Crédito Predial Directo) depois das 18 horas, serão considerados como 
pedidos efectuados no dia útil seguinte. 

 
- Os pedidos efectuados através da Internet, no site do Banco de Investimento Global 

e da Investimento Directo, depois das 15 horas, serão considerados como pedidos 
efectuados no dia útil seguinte. 

 
 
4. Condições de resgate 
 
4.1.  Comissões de resgate 
 
- Não existe comissão de resgate. 
 
- Uma eventual cobrança de comissões de resgate, só se aplicaria às subscrições 

efectuadas após a aprovação pela CMVM dessa alteração . 
 
4.2.  Pré-aviso  
 
- A data para efeitos de pagamento dos pedidos de resgate das UP será de 1 dia útil 

após a data do respectivo pedido. 
 
- Os pagamentos feitos aos subscritores serão efectuados por crédito das respectivas 

contas junto das entidades colocadoras. 
 
- Os pedidos efectuados através da banca telefónica, (Superlinha Santander, Totta 

Directo e Crédito Predial Directo) depois das 18 horas, serão considerados como 
pedidos efectuados no dia útil seguinte. 

 
- Os pedidos efectuados através da Internet, no site do Banco de Investimento Global 

e da Investimento Directo, depois das 15 horas, serão considerados como pedidos 
efectuados no dia útil seguinte. 
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CAPÍTULO IV DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
    
Os participantes têm direito nomeadamente a: 
  
- Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do fundo, qualquer que seja a 

modalidade de comercialização do fundo; 
 
- Obter o prospecto completo, junto da sociedade gestora, do depositário e das 

entidades colocadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do 
fundo; 

 
- Consultar os documentos de prestação de contas do fundo, que serão enviados sem 

encargos aos participantes que o requeiram; 
 
- Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e das condições 

constantes dos prospectos do fundo; 
 
- Receber a sua quota parte do fundo em caso de liquidação do mesmo; 
 
- A ser ressarcidos pela sociedade gestora dos prejuízos sofridos sempre que, 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 e o valor 
efectivamente utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior a 0,5% do 
valor da unidade de participação, sem prejuízo do exercício do direito de 
indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito. 

 
- A serem informados individualmente nas seguintes situações: 
 

1. Liquidação do Fundo; 
2. Aumento de comissões (subscrição, gestão e depósito); 
3. Alteração da política de investimento e de rendimentos; 
4. Substituição da sociedade gestora ou do depositário. 

 
A subscrição de unidades de participação implica a aceitação dos prospectos e confere à 
entidade gestora os poderes necessários para realizar os actos de administração do 
fundo. 
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CAPÍTULO V CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE 

SUSPENSÃO DA EMISSÃO E RESGATE DE UNIDADES 
DE PARTICIPAÇÃO 

 
1. Liquidação do fundo 
 
- Os participantes do Fundo não podem exigir a sua partilha ou liquidação.  
- A decisão de liquidação do Fundo determina a imediata suspensão das subscrições e 

resgates do Fundo. 
- O Fundo pode ser liquidado por decisão da sociedade gestora, fundada no interesse 

dos participantes. Uma vez tomada a decisão de liquidação, será a mesma 
imediatamente comunicada à CMVM, bem como individualmente a cada 
participante, sendo ainda publicada no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. O 
prazo aplicável para efeitos de pagamento do produto de liquidação, não excederá 
sete dias úteis. 

- O Fundo poderá ainda ser liquidado no decurso de um processo compulsivo 
determinado pela CMVM, nos termos da lei. 

 
2. Suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 
 
- Casos em que a sociedade gestora, por sua iniciativa suspenda as operações de 

subscrição e de resgate: 
 
Facultativa 

 
Quando os pedidos de resgate de unidades de participação excederem os de 
subscrição, num só dia, em 5% ou, num período não superior a cinco dias seguidos, 
em 10% do valor global do fundo, a entidade gestora poderá mandar suspender as 
operações de resgate. 
 
Obrigatória 
 
A entidade gestora deve mandar suspender as operações de resgate ou de emissão 
quando, apesar de não se verificarem as circunstâncias supra previstas, os interesses 
dos participantes o aconselhem. 

 
- Efeitos da suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 
 

Decidida a suspensão, a entidade gestora deve promover a afixação, nos balcões do 
depositário e em todos os locais de comercialização das unidades de participação do 
fundo, em local bem visível, de um aviso destinado a informar o público sobre a 
situação da suspensão e, logo que possível, a sua duração. 
 
A suspensão do resgate não determina a suspensão simultânea da subscrição, mas a 
subscrição de unidades de participação só pode efectuar-se mediante declaração 
escrita do participante de que tomou prévio conhecimento da suspensão do resgate. 
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- A CMVM pode também por sua iniciativa determinar a suspensão da emissão ou do 
resgate de acordo com o nº 7 do artigo 31º do Decreto Lei Decreto Lei 276/94 de 2 
de Novembro.  
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PARTE II  INFORMAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 

33.º DO DECRETO-LEI 276/94, DE 2 DE NOVEMBRO  
 
CAPÍTULO I   OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE 

GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 
 
1. Outras informações sobre a Sociedade Gestora 
 
- Órgãos sociais: 
 
Conselho de Administração 
 
 
Presidente:  Luís Filipe Ferreira Bento dos Santos Administrador do 

Banco Santander de 
Negócios Portugal, 
S.A. 

 
Vogais: Sofia Luísa Corrêa Henriques                                       Administrador do 
 Cardoso de Menezes Frère Banco Santander de 

Negócios Portugal, 
Santander Gest, SGP 
SA, Santander 
Pensões SGFP SA e 
Santander Gestão de 
Activos, SGPS SA  

  
 Pedro Aires Coruche Castro e Administrador da 
 Almeida   Santander Gest, SGP 

SA, Santander 
Pensões SGFP SA e 
Santander Gestão de 
Activos, SGPS SA 

Conselho Fiscal 
 
Presidente: Paulo Alexandre de Sá Fernandes 
 
Vogais: António Dias & Associados, SROC              António Marques Dias 
        Vitor Manuel Ferreira Lúcio da Silva 
 
Suplente: Freire, Loureiro & Associados, SROC Carlos Manuel Pereira Freire 
 
 
Assembleia Geral 
 
Presidente: João António da Cunha Labareda 
 
Secretário: Maria Tereza de Almada de Sá de Menezes 
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- Relações de Grupo 
- A sociedade gestora Santander - SGFIM SA, é detida a 100% pela sociedade 

Santander Gestão de Activos, SGPS SA, a qual por sua vez é detida a 100% pelo 
Banco Santander de Negócios Portugal, SA. 

- A sociedade gestora Santander - SGFIM SA, o Banco Santander de Negócios 
Portugal, o Banco Santander Portugal, o Banco Totta & Açores e o Crédito Predial 
Português, fazem parte do mesmo Grupo financeiro, não existindo entre estas 
entidades e as restantes entidades colocadoras do Fundo, Banco de Investimento 
Global SA e Investimento Directo – Sociedade Financeira de Corretagem SA, 
qualquer relação de Grupo, nem entre estas duas últimas entre si. 

 
- Fundos sob gestão da sociedade gestora 
 
Fundos de Investimento geridos pela sociedade gestora a 30 de Junho de 2002 

 
 
2.  As Entidades Subcontratadas  
 
- A Entidade Gestora celebrou com o Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 

(BSNP) um contrato de prestação de serviços através do qual, o BSNP se obriga a 
prestar à Entidade Gestora, serviços de contabilidade e assistência fiscal, gestão de 
pessoal, processamento informático de operações (Back-Office) e consultoria em 
diversas áreas, nomeadamente planeamento, representação contratual e legal 

 
3. Revisor Oficial de Contas do Fundo 
 
- António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, SROC, com sede 

na Rua General Firmino Miguel, nº 3 1º 1600 Lisboa, representado por Dr. 
Fernando Jorge Marques Vieira, ROC nº 564. 
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CAPÍTULO II DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
1.   Valor da unidade de participação  
 
- O valor da unidade de participação pode ser obtido (diariamente) em todos os locais 

e através dos meios utilizados para a comercialização do Fundo.  
 
- É ainda publicado diariamente no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. 
 
2.  Consulta da carteira do fundo 
 
- A composição da carteira do fundo é publicada mensalmente no Boletim de 

Cotações da Euronext Lisboa.  
 
3.   Documentação do fundo  
 
- O prospecto completo, o prospecto simplificado e os relatórios anual e semestral, 

encontram-se à disposição dos interessados em todos os locais e meios de 
comercialização do Fundo e serão enviados sem encargos aos participantes que o 
requeiram. 

 
- No prazo de dois meses após o encerramento das contas anuais (31 de Dezembro), a 

Santander – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., 
publicará no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa e num jornal diário de grande 
circulação, um aviso informando que o conjunto de documentos que integram o 
Relatório e Contas Anual do Fundo, se encontram à disposição do público em todos 
os locais de comercialização. 

 
- No prazo de um mês após o encerramento das contas semestrais (30 de Junho), a 

Santander – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., 
procederá a sua divulgação através da forma supra descrita. 

 
 
4. Contas dos Fundos 
 
- As contas anuais e semestrais dos fundos são encerradas, respectivamente, com 

referência a 31 de Dezembro e a 30 de Junho e serão disponibilizadas, no primeiro 
caso, nos dois meses seguintes e, no segundo, no mês seguinte à data da sua 
realização. 
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CAPÍTULO III REGIME FISCAL  
 
1.  Regime fiscal do Fundo:  
 
- O fundo é tributado como se de pessoa singular se tratasse, sendo os rendimentos 

obtidos em território português não qualificados como mais-valias, tributados por 
retenção na fonte. Encontram-se neste caso os juros das obrigações e dos depósitos 
bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%. Os rendimentos sobre os quais 
não estejam previstas taxas de retenção são tributados autonomamente à taxa de 
25%. 

- 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.  

- Beneficiam de exclusão de tributação as mais-valias decorrentes da alienação de 
obrigações e outros títulos de dívida, que sejam obtidas pelo Fundo durante os anos 
de 2001 e 2002. 

- Os rendimentos líquidos obtidos em cada ano em contratos de futuros e opções 
sobre operações de taxa de juro celebradas em bolsa de valores, são tributados 
autonomamente à taxa de 10%. 

- Os ganhos decorrentes das operações de FRAs são tributados autonomamente à taxa 
de 20%.  
 
2. Regime fiscal dos Participantes do Fundo:  

 
 2.1. Pessoas singulares 
 
- Os rendimentos respeitantes a unidades de participação do Fundo (resultante da 

diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição), não são tributados, na 
medida em que o próprio fundo já foi tributado, desde que o titular de tais unidades 
seja um sujeito passivo de IRS e esses rendimentos sejam obtidos fora do âmbito 
duma actividade comercial, industrial ou agrícola. 

- Assim, os investidores que sejam pessoas singulares, residentes ou não em território 
português, estão isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a 
unidades de participação do Fundo, podendo, porém, os respectivos titulares, 
residentes em território português, englobá-los para efeitos desse imposto, caso em 
que o imposto retido ou devido pelo fundo assume a natureza de imposto por conta. 

- Em matéria de imposto sobre sucessões e doações, as transmissões por morte a 
favor do cônjuge sobrevivo e dos filhos ou dos adoptados, no caso de adopção 
plena, ou dos seus descendentes, quando aqueles tenham falecido, estão isentas de 
imposto até ao valor de 730 000$00  para o cônjuge e descendentes maiores e 
totalmente isenta para os descendentes menores. 

 
2.2. Pessoas colectivas 

 
- Se o investidor for uma pessoa colectiva, residente em território português, os 

rendimentos respeitantes a unidades de participação do Fundo  (decorrentes da 
diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição), estão sujeitos a IRC, por 
via do respectivo englobamento, podendo os titulares deduzir no seu pagamento de 
impostos as verbas já liquidadas pelo próprio fundo, no montante proporcional às 
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unidades de participação detidas. Igual tratamento terão os sujeitos passivos de IRS 
que obtenham tais rendimentos no âmbito de uma actividade comercial, industrial 
ou agrícola. 

- Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade isenta de IRC, existe direito à 
restituição, pela sociedade gestora, do montante de imposto retido ou devido 
correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aquelas entidades 
tenham subscrito. 

 
 
Nota: A descrição do regime fiscal do Fundo e dos seus participantes, acima efectuada, 
não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre a matéria nem constitui garantia de 
que tal informação se mantenha inalterada. 


