
 
PROSPECTO SIMPLIFICADO 

(actualizado em 31 de Março de 2008) 
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO HARMONIZADO 

MONTEPIO TESOURARIA – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILÁRIO ABERTO DE TESOURARIA 
Constituído em Portugal em 27 de Setembro de 1993 

  
Tipo e Duração Fundo Aberto de Tesouraria Euro, constituído por tempo indeterminado. 

Entidade Gestora Montepio Gestão de Activos - SGFI, S.A. (Grupo Montepio). 
Consultores de Investimento Não tem. 

Banco Depositário Caixa Económica Montepio Geral. 

Entidades Comercializadoras 
Nos balcões da Caixa Económica Montepio Geral e através dos seguintes canais alternativos de distribuição à 
distância (para os clientes que tenham aderido àqueles serviços): Internet / Net 24 (www.montepio.pt), Telefone 
/ Phone 24 (707 202 024), Tecnologia WAP / Net móvel 24, e ATM / Chave 24. 

Auditor BDC – Barroso, Dias, Caseirão & Associados – SROC. 
Autoridade de Supervisão CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Telefone: 213 177 000. 

  

Política de Investimento 

O património do fundo é constituído por obrigações, numerário, depósitos bancários, papel comercial, unidades 
de participação de outros fundos de investimento nos termos do nº 3 do artº 4º do Regulamento 15/2003 da 
CMVM. O fundo detém em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores 
mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual 
inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do fundo. 
Face às características do Fundo, as aplicações em obrigações de taxa fixa (incluindo os activos subjacentes a 
futuros de taxa de juro) não representam mais do que 25% do valor global da carteira.  A carteira incluirá activos 
de mercados emergentes (cotados em bolsas de valores da União Europeia), cujo valor total será inferior a 10% 
do valor da carteira.  Os emitentes destes activos serão entidades governamentais e empresas dos sector público 
e privado, sendo os ratings mínimos aceites pelo fundo de B (Standard & Poors) e B2 (Moody’s). 
O fundo pode deter activos denominados em moedas não Euro, mas recorrerá aos instrumentos  derivados 
financeiros adequados para a cobertura total do risco cambial. Adicionalmente e com caracter pontual o fundo 
pode utilizar instrumentos financeiros derivados com finalidade de cobertura de risco de taxa de juro. 

Risco Associado ao 
Investimento 

O fundo pretende maximizar a rentabilidade mantendo um baixo perfil de volatilidade do valor da unidade de 
participação, adequando-se por isso a investidores com uma tolerância baixa/média a oscilações do valor do 
capital investido. 
Os riscos mais preponderantes, resultantes da política de investimento, são os riscos de crédito e de taxa de juro, 
que podem repercutir-se desfavoravelmente no preço da unidade de participação. O risco de crédito é o risco 
resultante da incerteza da capacidade de um emitente cumprir as suas responsabilidades; o risco de taxa de juro 
resulta do impacto do nível futuro das taxas de juro pode no valor de mercado dos activos. 
Atendendo ao perfil do fundo, a postura adoptada relativamente aqueles dois tipos de risco será conservadora, o 
que,  genericamente implica o investimento em activos  com boa qualidade de crédito e de maturidade curta. 

Perfil do Investidor 
O perfil do investidor a que o fundo se dirige caracteriza-se por ter uma tolerância baixa/média a oscilações do 
valor do capital investido. O propósito de investimento é a remuneração de capitais por prazos curtos, 
nomeadamente prazos inferiores a 12 meses, privilegiando a liquidez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertência 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, 
porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia 
entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 

 

Evolução do valor da UP (últimos 10 anos) - Montepio Tesouraria
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rendibilidades 3.90% 2.66% 3.35% 3.31% 2.45% 1.94% 1.26% 1.19% 1.73% 2.48%
Risco 0.16% 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.20% 0.02% 0.02% 0.04% 0.09%
Classe de Risco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



 

Tabela de Custos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As despesas relativas às transações de valores por conta do Fundo constituem encargos deste. É devida à CMVM uma taxa 
de supervisão fixa, imputada diariamente ao Fundo e cobrada mensal e posticipadamente. As despesas com auditorias 
externas e revisores oficiais de contas, exigidas pela lei em vigor, constituem também encargos do Fundo. 

Subscrição 

O período de subscrição decorre entre as 8h30m e as 17h00m dos dias úteis em todos os canais de comercialização. Os 
pedidos de subscrição recebidos após este período serão processados para o dia útil seguinte. O valor da unidade de 
participação, para efeitos de subscrição, é o último valor divulgado na data do pedido de subscrição. O montante mínimo, 
na subscrição inicial, é de € 498.80; as subscrições posteriores deverão ser, no mínimo, superiores a 1 Unidade de 
Participação. Não existe comissão de subscrição. 

Resgate 

O período de pedido de resgate decorre entre as 8h30m e as 17h00m, dos dias úteis, em todos os canais de 
comercialização. Os pedidos de resgate recebidos após este período serão considerados para o dia útil seguinte. O valor da 
unidade de participação será o que vigorar no dia útil seguinte ao do pedido, sendo que o resgate é feito a preço 
desconhecido. O pagamento do resgate será efectuado também no primeiro dia útil seguinte ao do pedido. Não existe 
comissão de resgate.  

Distribuição de 
Rendimentos 

O fundo não distribui rendimentos. 

Divulgação do Valor 
da Unidade de 
Participação 

O valor da unidade de participação do fundo é divulgado todos os dias úteis nos balcões da Caixa Económica Montepio 
Geral, através dos canais alternativos de distribuição à distância e através do sistema de difusão de informação da CMVM 
(www.cmvm.pt), onde também é publicada, mensalmente, a composição da carteira do Fundo. 

Consulta de outra 
documentação 

O Prospecto Completo e os Relatórios e Contas encontram-se disponíveis, para consulta, nos balcões da Caixa Económica 
Montepio Geral, através da Internet / Net 24 - www.montepio.pt, e através do sistema de difusão de informação da 
CMVM (www.cmvm.pt), sendo enviados gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após a subscrição. 

Regime fiscal 

Tributação do Fundo : tratando-se de rendimentos obtidos em território Português,  a tributação será autónoma, por 
retenção na fonte. Assim, os juros de obrigações, de papel comercial e de depósitos bancários estão sujeitos a retenção na 
fonte, à taxa de 20%. 
Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, obtidos fora do território Português a tributação será autónoma, à taxa de 
20%. 
A diferença positiva entre as mais e menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa de 10%, 
encontrando-se excluídas de tributação as mais-valias provenientes da alienação de Obrigações e outros títulos de dívida. 
Tributação dos Participantes: para sujeitos passivos de IRS, os rendimentos estão isentos, podendo no entanto ser 
englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio fundo tem a natureza de imposto por conta. 
Para sujeitos passivos de IRC, os rendimentos não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos 
ou ganhos e o montante de imposto retido ou devido na esfera do fundo tem a natureza de imposto por conta.  
Os Participantes não residentes estão Isentos de IRS e IRC. 
Imposto de Selo – Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em fundos de 
investimento. 
NOTA: O Regime Fiscal apresentado neste capítulo, não dispensa a consulta à legislação em vigor, nem constituí garantia 
que o mesmo se mantenha estável pelo período de investimento. Para mais informação consultar o Prospecto Completo. 

Contacto Tel: 213 249 610  Fax: 213 249 611                                                                Internet: www.montepio.pt 
Phone24: 707 20 20 24                                                                   E-mail: gestaoactivos@gestaoactivos.montepio.pt 

 

Percentagem Custos Actuais % da Comissão
de VLGF Imputáveis directamente ao participante

Comissão de Gestão 1 944 796 0.70% Comissão de Subscrição 0%
    Componente Fixa 1 944 796 0.70% Comissão de Resgate 0%
    Componente Variável 0 0.00% Imputáveis directamente ao Fundo
Comissão de Depósito 138 914 0.05%      Comissão de Gestão Fixa (nominal) 0,70% / ano
Taxa de supervisão 22 352 0.01%      Comissão de Depositário (nominal) 0,05% / ano
Custos de auditoria 3 993 0.00%      Taxa de Supervisão 0,0067‰ / mês
Total 2 110 055 0.76%
Taxa Global de Custos (TGC) 0.76%

Volume Transações Carteira Média Rotação de Carteiras
144 826 975.44 €                  277 697 846.73 €  52.2%

Custos imputados
ao Fundo em 2007 Valor (em Euros)

Rotação Média da Carteira em 2007


