
PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 30 de Abril de 2008) 

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto  

Santander Acções Europa  
Constituído em Portugal a 25/05/99 

 
 

Santander Asset Management – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede na Rua da Mesquita, 6 – 1070-238 Lisboa 1

Tipo de Fundo e 
Duração 

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega, constituído por tempo 
indeterminado. 

Entidade Gestora Santander Asset Management – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Sede: Rua da Mesquita, 6 
– 1070-238 Lisboa (pertence ao grupo financeiro Santander) 

Consultores de 
Investimento 

O Fundo não recorre a consultores de investimento. 

Banco Depositário Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 
Entidades 
Comercializadoras 

Banco Santander Totta, S.A, através dos seus balcões e da banca telefónica Superlinha, e Internet, no site 
www.santandertotta.pt, e Banco Santander de Negócios Portugal, S.A, nas suas instalações. Banco de Investimento Global 
SA. (através da Internet no site www.bigonline.pt, para os respectivos clientes que tenham aderido a este serviço). BEST, 
Banco Electrónico de Serviço Total, SA, através dos seus centros de investimento, banca telefónica e Internet 
(www.bancobest.pt), para os respectivos clientes que tenham aderido a este serviço. 

Auditor Mazars & Associados, SROC, SA, com sede na Rua General Firmino Miguel, nº 3 1º 1600 Lisboa, representado por Dr. 
Fernando Jorge Marques Vieira, ROC nº 564. 

Autoridade de 
Supervisão 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Av. Liberdade, 252, em Lisboa. 

Política de 
Investimento 

Na prossecução do seu objectivo enquanto Fundo de acções da União Europeia, Suiça e Noruega, o fundo terá em 
permanência dois terços do Valor Líquido Global do Fundo directa ou indirectamente em acções, sendo todos os activos 
emitidos em Euro, ou nas moedas oficiais desses países. O património do Fundo será composto por acções de empresas 
da União Europeia, suíças ou norueguesas expressas em Euro, ou nas respectivas moedas desses países, cotadas e com 
capitalização bolsista significativa e elevado grau de liquidez. O investimento em acções será efectuado, regra geral, numa 
percentagem superior a 70% do património do Fundo, excepto em situações muito esporádicas (por exemplo, uma 
previsível situação crítica de mercado) nas quais a gestão do Fundo entenda necessária a cobertura de risco de acordo com 
instrumentos financeiros derivados, reportes ou empréstimos, assegurando, porém, uma exposição mínima ao mercado 
accionista de dois terços. De forma acessória, o Fundo poderá investir em instrumentos representativos de dívida (títulos 
de dívida pública, títulos de participação, obrigações convertíveis e ordinárias). A liquidez do Fundo será essencialmente 
investida em activos de curto-prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos, e numerário. O Fundo poderá 
ainda investir em unidades de participação de outros fundos, incluindo os fundos geridos pela sociedade gestora, cujos 
objectivos sejam compatíveis com os do Fundo. O fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em 
unidades de participação de fundos de investimento. 
O Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados, com o objectivo de aumentar ou diminuir a sua exposição ao 
mercado accionista.  

Risco Associado 
ao Investimento 

O Fundo está sujeito ao risco de variação da cotação das acções que compõem a sua carteira, variando o valor da unidade 
de participação em função desse facto. O Fundo poderá recorrer a instrumentos derivados para efectuar a cobertura de 
risco de variação de preço das acções. No caso de recorrer à cobertura da sua carteira, será sempre assegurado, uma 
exposição mínima ao mercado accionista de dois terços do valor líquido global do fundo. A utilização de instrumentos 
derivados para efeitos de exposição comporta um risco acrescido para o Fundo limitado a uma perda potencial máxima de 
25% do património do fundo. A exposição do fundo em instrumentos derivados não pode exceder o seu valor líquido 
global. 

Perfil do 
Investidor 

Este Fundo é apropriado para investidores com tolerância para suportar eventuais desvalorizações de capital no curto 
prazo, com situação patrimonial estável, e que pretendam captar as rendibilidades proporcionadas pelo mercado de acções 
europeias. O prazo de investimento mínimo recomendado é de 3 anos. A probabilidade de perda de capital decresce com 
o aumento do prazo de investimento. 

Evolução da Unidade de Participação do FIM S.A.Europa e Rentabilidade e Riscos Históricos 
     Evolução gráfica do valor da unidade de participação – Maio 99 a Dez. 2007 
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Ano Rendibilidade Risco Classe de Risco 
2000 -1,86% 20,33% 5 
2001 -22,18% 27,97% 5 
2002 -39,46% 32,51% 5 
2003 15,73% 21,21% 5 
2004 7,41% 12,63% 4 
2005 22,67% 10,50% 4 
2006 15,91% 13,72% 4 
2007 7,11% 14,23% 4 

 
 
 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades e 
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 
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Tabela de Custos do Fundo – 2007 / Rotação média da carteira                                                    Tabela Actual de Custos 
Custos Valor € %VLGF Custos % da Comissão 

Comissão de Gestão     Imputáveis directamente ao participante   
 Componente Fixa     2 151 756 2,08%        Comissão de Subscrição 0,00%
 Componente Variável - 0,00%        Comissão de Transferência 0,00%

Comissão de Depósito      51 850 0,05%        Comissão de Resgate 
2% até 90 dias, 1% entre 91 e 180 dias, 0% depois de 181 dias 

– ver «resgate»
Taxa de Supervisão      16 690 0,02% Imputáveis directamente ao Fundo    
Custos de Auditoria       840 0,00% Comissão de Gestão (Taxa Anual Nominal)   
Outros Custos      163 725 0,16%  
TOTAL     2 384 861 2,30%                   Componente Fixa 2,075%
TAXA GLOBAL DE CUSTOS TGC 5,9727% 2,14%                   Componente Variável 0,00%
       Volume de transacções € 89 293 392.18 Comissão de Depósito (Taxa Anual Nominal) 0,05%
       Valor médio da carteira € 103 674 770.48        Taxa de Supervisão (Mensal) 0,0133‰
       Rotação média da carteira (%) 86.13%        Outros Custos - taxa de bolsa, corretagem, liquidação, custos associados ao ROC 

Subscrição O valor mínimo para subscrições é o equivalente ao número de unidades de participação que corresponder a € 500. 
A subscrição será efectuada ao 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 a preço desconhecido. A liquidação da 
subscrição será efectuada no dia útil subsequente à data do respectivo pedido. Os pedidos efectuados depois das 17 
horas através da banca telefónica Superlinha, ou através da Internet, no site do Banco Santander Totta, são 
considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte.  
Os pedidos efectuados através da Internet ou Banca Telefónica no site do Banco de Investimento Global, e do Banco 
Best depois das 15 horas, serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte. 
Não existe comissão de subscrição. 

Resgate O resgate poderá ser solicitado na entidade onde foi efectuada a subscrição mediante o preenchimento de impresso ou 
através da banca telefónica Superlinha e internet pelos clientes Banco Santander Totta que tenham aderido a esses 
serviços. Os pedidos efectuados depois das 17 horas através da banca telefónica Superlinha, ou através da Internet, no 
site do Banco Santander Totta, são considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte. Os pedidos efectuados 
através da Internet ou Banca Telefónica no site do Banco de Investimento Global, e do Banco Best depois das 15 
horas, serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte. O resgate será feito pelo valor da unidade de 
participação conhecido e divulgado na data subsequente à do respectivo pedido. Deste modo, as ordens de resgate 
serão efectuadas a preço desconhecido. A liquidação da subscrição será efectuada no dia útil subsequente à data do 
respectivo pedido. A data para efeitos de pagamento dos pedidos de resgate das unidades de participação será de 5 dias 
úteis após a data do respectivo pedido, por crédito em conta. 
Será cobrada uma comissão de resgate de acordo com o tempo decorrido entre a data do pagamento do resgate e a 
data da subscrição: até 90 dias – comissão de 2%; entre 91 dias e 180 dias – comissão de 1%; mais de 180 dias – isento 
de comissão. As comissões de resgate atrás referidas, não serão cobradas se os resgates tiverem por objectivo e 
finalidade a subscrição imediata do Fundo Santander Acções Portugal ou do Fundo Santander Acções América. Existe 
uma isenção de comissão de resgate válida para todas as entidades que, no âmbito exclusivo de contratos para cobertura 
de risco de produtos financeiros ligados à performance deste fundo de investimento, façam a gestão desse risco de 
mercado decorrente do contrato através da subscrição e resgate de unidades de participação deste fundo. O critério de 
selecção das unidades de participação objecto de resgate em função da antiguidade da subscrição, é o «FIFO», ou seja as 
primeiras unidades subscritas são as primeiras a serem resgatadas. 

Política de 
Rendimentos 

O Fundo é de capitalização, não procedendo a distribuição de rendimentos. 

Admissão à cotação As unidades de participação deste fundo não se encontram admitidas à cotação. 
Divulgação do valor 
da Unidade de 
participação 

O valor diário pode ser obtido no site da CMVM (www.cmvm.pt), bem como nos locais e meios de comercialização 
designadamente nos sites das entidades comercializadoras (www.santandertotta.pt / www.bigonline.pt/ 
www.bancobest.pt). 

Consulta de outra 
documentação 

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. 

Regime Fiscal Tributação na esfera do fundo - Rendimentos obtidos em território português: os não qualificados como mais-valias, 
são tributados autonomamente por retenção na fonte (como os juros das obrigações, depósitos bancários, e lucros 
distribuídos com uma taxa de retenção na fonte 20%. Os que não estejam sujeitos a retenção na fonte são tributados, 
autonomamente, à taxa de 25%.  
 Rendimentos obtidos fora do território português: os não qualificados como mais-valias, são tributados 
autonomamente à taxa de 20% (rendimentos de títulos de dívida, de lucros distribuídos e de fundos de investimento) e 
com uma taxa de 25% nos restantes casos. 
As mais valias, obtidas em território português ou fora dele, são tributadas autonomamente à taxa de 10% sobre a 
diferença positiva entre as mais e as menos valias (excepto as decorrentes da alienação de Obrigações e outros títulos de 
dívida e Acções de sociedades cujo activo não seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por bens 
imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português, detidas por período superior a 12 meses. 
Tributação na esfera dos participantes - residentes em território português: Os rendimentos fora do âmbito de uma 
actividade comercial, industrial ou agrícola estão isentos, podendo ser englobados, tendo o imposto retido ou devido ao 
próprio fundo a natureza de imposto por conta. Os rendimentos obtidos no âmbito de uma actividade comercial, 
industrial ou agrícola não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos para efeitos 
do apuramento do lucro tributável tendo o montante de imposto retido ou devido na esfera do fundo a natureza de 
imposto por conta. Para sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera no fundo, deve ser 
restituído pela entidade gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos. 
Participantes não residentes em território português: Os rendimentos estão isentos de IRS e de IRC. 
Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em Fundos. 

Contactos Santander Asset Management – SGFIM: Tel: 21 370 40 00 Fax: 21 370 58 78 Superlinha: Tel.: 707212424 
www.santandertotta.pt, www.bigonline.pt, www.bancobest.pt 
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