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Tipo e Duração Fundo de Investimento Mobiliário, aberto de obrigações não harmonizado, com duração indeterminada.  
Entidade Gestora Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA, integrada no Grupo Banco Comercial Português 
Entidade 
Subcontratada 

 O Banco Comercial Português, S.A. prestará os serviços operacionais de informação e acesso a bases de dados sob o controlo da Entidade 
Gestora no âmbito de um contrato celebrado entre ambas as partes. 

Banco Depositário Banco Comercial Português, S.A, com sede na Praça D. João I, nº 28, no Porto. 
Entidades 
Comercializadoras 

A Entidade responsável pela colocação das unidades de participação do FUNDO junto dos Investidores é o Depositário com sede na Praça D. João I, 28, 
no Porto; O FUNDO é comercializado em todas as sucursais do depositário e serviços da banca telefónica Millennium bcp (707 502 424, 918272424, 
935222424, 965992424) para os clientes que tenham aderido a estes serviços . 

Auditor As contas do Fundo são legalmente certificadas por KPMG & Associados, S.R.O.C., SA, nº308, representada pelo Sr Dr. Vítor Ribeirinho e registada na 
CMVM sob o n.º 9093 

Autoridade de 
Supervisão 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Política de 
Investimento 

O FUNDO procurará proporcionar aos participantes as melhores condições de rendibilidade e liquidez, segundo os critérios e perspectivas da entidade 
gestora, gerindo o respectivo risco de crédito com o objectivo de proporcionar aos seus participantes um retorno médio que incorpore um prémio 
relativamente à remuneração proporcionada pelos mercados monetários. O  FUNDO investirá, no mínimo, 2/3 do seu património em obrigações de taxa 
variável, obrigações de taxa fixa com qualquer maturidade, obrigações subordinadas, obrigações perpétuas, obrigações hipotecárias e outros instrumentos 
de dívida de natureza equivalente, nomeadamente papel comercial, expressos directa ou indirectamente em euros. O Fundo poderá estar investido até 
100% (*)do seu valor líquido global em depósitos, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário emitidos pelo Banco Comercial Português, 
desde que cumpra as condições previstas no artigo 60º do RJOIC, não podendo exceder o limite de 70% do seu valor líquido global numa única emissão.          

O património do Fundo será constituído, no mínimo, por 5 emissões de obrigações diferentes. O FUNDO poderá ainda investir até 1/3 do seu património 
em unidades de participação de fundos mobiliários abertos de obrigações e que sejam fundos que respeitem a Directiva Comunitária nº85/611/CEE de 20 
de Dezembro, e instrumentos do mercado monetário. O FUNDO poderá investir os seus capitais em instrumentos denominados em divisas diferentes do 
euro, até ao limite máximo de  10% do seu valor líquido global, podendo exceder este limite desde que em simultâneo efectue, para o excesso, a 
cobertura do risco cambial através de instrumento adequado, nos termos do Prospecto Completo. O FUNDO pode recorrer, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos, à utilização de técnicas e instrumentos financeiros derivados, quer para fins de cobertura de risco quer para a prossecução de outros 
objectivos de adequada gestão do património do FUNDO. O FUNDO não investe em acções ordinárias ou em valores mobiliários nelas convertíveis. O 
FUNDO poderá investir até 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário emitidos por uma mesma 
entidade (*). Até ao limite de 10% do valor líquido global, o FUNDO poderá investir os seus capitais em valores mobiliários e instrumentos do mercado 
monetário não admitidos à cotação em mercados regulamentados ou diferentes dos referidos nas alíneas anteriores e no ponto 1.2. do Prospecto 
Completo. O FUNDO, como não harmonizado, não cumprirá os limites de concentração de risco num só emitente, referidos no nºs 1, 2 e 7 do artigo 49º e 
no artigo 52º  do Decreto-Lei nº252/2003 de 17 de Outubro.  

Risco associado ao 
Investimento 

O risco geral associado ao FUNDO depende da evolução da qualidade de crédito e das taxas de juro de médio e longo prazo em particular; 
O FUNDO pelo facto de ser um fundo de obrigações encontra-se exposto ao risco de crédito, isto é, o risco associado à probabilidade da entidade 
emitente não cumprir pontualmente com o seu serviço de dívida, ou o risco de descida da sua cotação em virtude da degradação da qualidade do crédito; 
Pelo facto do FUNDO poder investir em obrigações sem notação de rating atribuída, mas cuja análise de risco efectuada pelo consultor de investimento 
atribua um risco mínimo equivalente aos escalões superiores (“investment grade”), poderá estar exposto a um risco de crédito superior. O Fundo 
encontra-se exposto ao risco de taxa de juro, resultante das aplicações em obrigações de taxa fixa, cujo valor altera em função da variação das taxas de 
juro do mercado; O  FUNDO poderá estar exposto a um aumento de risco devido à concentração das obrigações de um mesmo emitente, até ao máximo 
de 100% do seu valor líquido global. O Fundo poderá estar investido até 100% do seu valor líquido global em depósitos, valores mobiliários e 
instrumentos do mercado monetário emitidos pelo Banco Comercial Português. Nesta situação e uma vez que a Sociedade Gestora e o Banco Comercial 
Português fazem parte do mesmo grupo económico , existe a possibilidade de eventuais situações de conflitos de interesse. Pode estar igualmente 
exposto ao risco cambial até ao máximo de 10% do valor global da carteira. 

Perfil do 
Investidor  

O Fundo é adequado a Clientes que têm como objectivo de investimento a obtenção de uma rendibilidade potencialmente superior às taxas de juro dos 
mercados monetários. O horizonte temporal do investimento deverá ser longo pelo que o prazo recomendado é de 5 anos, sendo que durante esse 
período, a rendibilidade do fundo poderá sofrer oscilações significativas. O fundo deverá ser direccionado preferencialmente a clientes com uma tolerância 
ao risco média/elevada. Na sua política de investimento, o fundo é gerido de forma activa e combina o potencial de valorização de activos financeiros com 
as características defensivas do investimento nos mercados obrigacionistas. O objectivo de investimento consiste em explorar o binómio risco/rendimento 
dos diferentes activos financeiros, permitindo desta forma um potencial de rendibilidade superior.  

Evolução do valor da UP (desde inicio de actividade) 
                                   
 
 
 
 
 
 

Rendibilidade e risco históricos (Desde inicio de actividade) 
  
 
 Fonte: APFIPP 

 
 

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). Os valores divulgados não têm em conta comissões de subscrição ou de resgate eventualmente 
devidas. Os dados apresentados referem-se a um período em que o Fundo adoptou uma política de investimento diferente. 
Taxa Global de 
Custos e Rotação 
média da carteira 

Custos imputados ao Fundo em 2009 Comissão Valor (Eur) %VLGF (1) Volume de transacções: 
Comissão de Gestão (taxas nominais) (*) 0,7%/ano 240.584,08 0,44 
     Componente Fixa 0,7%/ano 240.584,08 0,44 
     Componente Variável - - - 

39.126.218,99 

Comissão de Depósito (taxas nominais)  0,05%/ano 26.731,58 0,05 Valor médio da carteira: 
Taxa de Supervisão 0,0133‰/mês 8.385,59 0,02 
Custo de Auditoria - 4.884,91 0,01 
Outros custos operacionais - - - 

53.462.398,17 

Total - 280.586,16 - Rotação média da carteira (%): 
Taxa Global de Custos (TGC) 0,52% 
(1) Média relativa ao período de referência (ano 2009) 
(*) De 15 de Outubro de 2008 a 31 de Março de 2010, inclusivé, a comissão de gestão foi 0,45%/ano 

73,18 

 

Prospecto Simplificado 
(actualizado a 17 de Dezembro de 2010) 

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto não harmonizado(*) 
”Millennium Premium – Fundo de Investimento Aberto de Obrigações” 

Fundo autorizado pela CMVM em 11/07/2005, e constituído em 19/07/2005, em Portugal 
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Tabela de custos 
actual 

Custos imputados ao Fundo Comissão Custos imputados directamente ao Participante Comissão 

Comissão de Gestão (taxas nominais) 0,7%/ano Comissão de Subscrição 5% 

      Componente Fixa  0,7%/ano 
     Componente Variável - 

Duração de Investimento Comissão 

Comissão de Depósito (taxas nominais) 0,05%/ano Até 180 dias 0,5% 
Taxa de Supervisão 0,0133‰/mês 

Comissão 
de 

Resgate 
Mais de 180 dias 0% 

As comissões de resgate não se aplicam a resgates efectuados pelo Banco Comercial Português ou pela F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, para as 
carteiras com as quais têm celebrados contratos de gestão de carteira.  

Outros Encargos Para além dos encargos de gestão e de depósito, o FUNDO suportará ainda todas as despesas decorrentes da compra e venda de títulos. Constituirão 
igualmente encargos do FUNDO a taxa mensal de supervisão de 0,0133‰ a pagar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e os custos de auditoria 
obrigatórios. A remuneração da entidade subcontratada será paga pela sociedade gestora, não sendo imputada nem ao FUNDO nem aos participantes. 

 

Subscrição O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição é o valor da unidade de participação que vier a ser apurado no fecho do dia de pedido e 
divulgado no dia seguinte, pelo que o mesmo é efectuado a preço desconhecido. A avaliação do fundo é efectuada com uma periodicidade diária. A 
qualidade de Participante pode adquirir-se através de aplicação inicial única com o montante mínimo de 500 Euros, não existindo montante mínimo para 
subscrições posteriores. As subscrições do FUNDO através de quaisquer dos canais de comercialização da entidade comercializadora terão de ser efectuados 
até às 18.00 horas para efeitos do processamento da operação nesse dia. Todos os pedidos que derem entrada depois das 18.00 horas serão considerados 
como efectuados no dia útil seguinte a esse pedido. 

Resgate O valor da unidade de participação para efeitos de resgate é o valor da unidade de participação que vier a ser apurado no fecho do dia de pedido e 
divulgado no dia seguinte, pelo que o mesmo é efectuado a preço desconhecido. Ao valor assim calculado será deduzida a comissão de resgate, se 
aplicável. A liquidação do pedido de resgate será efectuada pelo montante que corresponder ao valor calculado na primeira avaliação subsequente ao dia do 
pedido e o pagamento, por crédito em conta ao participante, será realizado até 4 dias úteis após a data do pedido (este prazo já inclui o dia de crédito em 
conta para operações com esta natureza). A selecção das unidades de participação objecto de resgate em função da antiguidade de subscrição utiliza como 
critério valorimétrico o FIFO. Perante este critério, as primeiras UP’S subscritas serão as primeiras UP’S a serem resgatadas, pelo que, no momento do 
resgate, serão consideradas em primeiro lugar, respectivamente, as UP’S, que pela sua antiguidade já não estão sujeitas a qualquer comissão de resgate e 
em seguida, aquelas cuja comissão é menor, defendendo deste forma o interesse do participante. Por exemplo, se um cliente tiver adquirido 1000 unidades 
de participação há 181 dias  e 1000 unidades de participação há 12 dias, se resgatar 1500 unidades de participação efectuá-lo-á nas seguintes condições: 
1000 UP’S sem comissões de resgate (após 180 dias a comissão de resgate é nula) e 500 UP’S com comissão de resgate de 0,5% (com 12 dias de 
investimento). O resgate do FUNDO através de quaisquer dos canais de comercialização do Banco Depositário terá que ser efectuados até às 18.00 horas 
para efeitos do processamento da operação nesse dia. Todos os pedidos que derem entrada depois das 18.00 horas serão considerados como efectuados 
no dia útil seguinte a esse pedido. 

Distribuição 
rendimentos 

Por se tratar de um Fundo de capitalização, não haverá lugar à distribuição dos rendimentos provenientes dos proveitos líquidos das suas aplicações, os 
quais são incorporados no valor das Unidades de Participação. 

Admissão à 
cotação 

Não está previsto a admissão à cotação das unidades de participação do FUNDO em causa. 

Divulgação do 
Valor da UP  

A Sociedade Gestora procede à divulgação do valor diário das unidades de participação nas suas instalações, a quem o solicitar,  e ainda junto dos balcões, 
dos sítios da Internet e da banca telefónica das Entidades Colocadoras. O valor da unidade de participação do FUNDO será também diariamente divulgado 
através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM (www.cmvm.pt). Esta divulgação será sempre efectuada no dia útil seguinte ao do dia de referencia 
para cálculo do valor da unidade de participação. 

Consulta de outra 
documentação 

Este Prospecto contém apenas informações essenciais sobre o FUNDO em causa e a sua consulta não exclui a necessidade de análise de informação mais 
detalhada que poderá ser obtida, sem quaisquer encargos, através do prospecto completo respectivo e, se for caso disso, dos relatórios anual e semestral, 
que se encontram à disposição dos interessados junto da entidade gestora e da entidade colocadora. A discriminação dos valores que integram o FUNDO, o 
respectivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação será  mensalmente divulgado através do Sistema de Difusão de 
Informação da CMVM (www.cmvm.pt) pela Entidade Gestora . 

Regime fiscal1 Tributação na esfera do fundo 
Imposto sobre os  rendimentos 
Rendimentos obtidos em território português que não sejam qualificados como mais-valias: Os rendimentos obtidos em território português que não sejam 
considerados mais-valias são tributados autonomamente: 

(1) por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se tratasse. Por força desta regra, os juros das 
obrigações, dos depósitos bancários e os dividendos são tributados por retenção à taxa de 21,5%; 

(2) às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares residentes em território português se tratasse, 
quando tal retenção na fonte, sendo devida, não for efectuada pela entidade a quem compete; 

(3) à taxa de 25% sobre o respectivo valor liquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte. 
Rendimentos obtidos fora do território português que não sejam qualificados como mais-valias: Os rendimentos obtidos fora do território português 
provenientes de títulos de dívida e de fundos de investimento e os lucros distribuídos são tributados autonomamente à taxa de 20%. Outros rendimentos 
obtidos fora do território português: são tributados autonomamente à taxa de 25% sobre o respectivo valor liquido em cada ano.  
Rendimentos obtidos em território português ou fora dele, qualificados como mais-valias: O  saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias na 
alienação de acções detidas por mais de 12 meses e de obrigações e outros títulos de dívida está isento de IRC. O saldo positivo entre as mais-valias e as 
menos-valias na alienação de outros tipos de activos é tributado autonomamente à taxa de 10%. 
Tributação na esfera dos participantes 
Imposto sobre os  rendimentos 
Participantes residentes em território português: Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS fora do 
âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola estão isentos de IRS, podendo, no entanto ser englobados.Os rendimentos respeitantes a 
unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRC ou por sujeitos passivos de IRS, 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 rendimento ou lucro tributável.Os 
participantes que obrigatoriamente ou por opção englobem os rendimentos: 

- beneficiam de um crédito de imposto relativo ao imposto suportado pelo fundo (por retenção ou tributação autónoma); 
- beneficiam de uma dedução de 50% dos lucros de sociedades residentes em Portugal auferidos pelo fundo.As entidades isentas de IRC não 

obrigadas a apresentar declaração de rendimentos têm direito à restituição do imposto pago pelo ou retido ao fundo. 
Participantes não residentes em território português: Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e de IRC.  
Transmissão a título gratuito: Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões a título gratuito de unidades de participação em fundos de 
investimento. As pessoas colectivas residentes em Portugal para efeitos de IRC ou não residentes com estabelecimento estável situado em território 
português ao qual os rendimentos sejam imputáveis não estão sujeitas a Imposto do Selo nas aquisições das unidades de participação a título gratuito. 
No entanto, as variações patrimoniais positivas daí decorrentes concorrem para a formação do lucro tributável e estão sujeitas a IRC à taxa de 12,5% 
para matéria colectável até € 12.500 e a 25% para o remanescente. Pode ainda acrescer derrama municipal, que pode atingir 1,5% do lucro tributável, e 
derrama estadual, aplicável à taxa de 2,5% sobre a parte do lucro tributável superior a € 2.000.000.A aquisição de unidades de participação em fundos de 
investimento a título gratuito por entidades não residentes está sujeita a IRC à taxa de 25%. Nos termos dos acordos de dupla tributação celebrados por 
Portugal, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional deve 
ser aferido casuisticamente. 
 

Contactos Telefone: 211 132 000 E-mail: fundos@millenniumbcp.pt Internet: www.fundos.millenniumbcp.pt  
 

 

                                                 
1 Nota: A descrição do regime fiscal na esfera 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. 


