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Tipo de Fundo Fundo de Obrigações Internacional 
Início de Actividade 13 de Julho de 1992 
Entidade Gestora Santander – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. 
Sede: Avª Engº Duarte Pacheco, Torre 1 – 6º Piso 
1099-024 Lisboa 

Banco Depositário Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 
Entidades Colocadoras Banco Santander Portugal SA, Banco Totta & Açores, SA., Crédito 

Predial Português SA, e Banco Santander de Negócios Portugal, 
S.A.  

Consultores de Investimento O Fundo não recorre a consultores de investimento. 
Política de Investimento O Fundo investe em títulos representativos de dívida, pública e 

privada, admitidos à negociação no mercado de cotações oficiais de 
países da União Europeia, sendo a respectiva carteira composta, 
regra geral, por 80% de obrigações de taxa fixa, de médio e longo 
prazos, emitidas na zona Euro, tendo como limite mínimo um 
investimento de 50% nestes valores, com um mínimo de 20% de 
títulos de dívida pública europeia. É vedado o investimento em 
acções. O Fundo poderá recorrer à utilização de instrumentos 
financeiros derivados,  essencialmente na gestão do risco de taxas 
de juro de longo prazo, (10 yr Bund, 5 yr Bobl, 2 yr Schatz), através 
da realização de contratos de futuros e opções, tanto numa óptica de 
cobertura como com o objectivo de aumentar a exposição do risco da 
respectiva carteira, limitando tal exposição a 10% do valor líquido 
global do fundo. 

Perfil do Investidor O Fundo destina-se a investidores que assumam uma perspectiva de 
valorização do seu capital no médio/longo prazo, através de uma 
maior exposição ao risco de taxa de juro de longo prazo e, como tal, 
estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um 
período recomendado superior a 1 ano, suportando as oscilações no 
valor da unidade de participação características neste tipo de fundos. 

Risco Associado ao Investimento O Fundo está sujeito a risco de variabilidade de rendimentos gerados 
pelos activos que o compõem, nomeadamente risco de taxa de juro 
de longo prazo, variando o valor da unidade de participação em 
função desse facto. De referir que as obrigações de taxa fixa 
incorporam um risco médio de variação de preço, pelo que, em 
conjunturas de subida de taxa de juro, sofrerão uma redução do seu 
valor de mercado. Poderá ser efectuada a cobertura deste risco 
através da celebração de contratos de futuros e opções e da 
contratação de taxas forward (FRAS). 
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Evolução da Unidade de Participação  em Euros  Multitaxa Fixa 

 
Rendibilidade e Risco Históricos  Multitaxa Fixa 
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                                                                     Rendibilidade Anual do Multitaxa Fixa 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ano Rentabilidade Risco
1996 10,0% 1,6%
1997 5,9% 1,7%
1998 9,3% 2,1%
1999 -3,5% 3,9%
2000 4,0% 2,7%
2001 3,2% 3,3%

  
 
 
 
O risco varia entre 0% e um valor ilimitado. Quanto maior o risco, maiores serão as oscilações no valor da 
unidade de participação. As rendibilidades e risco históricos não constituem garantia de rendibilidades e risco 
futuros. 
 
Política de Rendimentos O Fundo é de capitalização, não procedendo a distribuição de 

rendimentos. 
Comercialização 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 este serviço. 
Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. 
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 este serviço. 
Crédito Predial Português, S.A., 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 este serviço.  

Subscrição A subscrição mínima deverá ser o número de UP equivalente a  
€ 500 na primeira subscrição e a € 250 nas subscrições 
subsequentes. 
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 
com desconhecimento do valor da unidade de participação a que 
forem concretizadas. A liquidação da subscrição será efectuada no 
dia útil subsequente à data do respectivo pedido. Os pedidos de 
subscrição efectuados depois das 18 horas, através da banca 
telefónica (Superlinha Santander, Totta Directo e Crédito Predial 
Directo), por clientes dos Bancos Santander Portugal, Totta & Açores 
e Crédito Predial Português que tenham aderido a estes serviços, 
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 Santander, Totta Directo e Crédito 
Predial Directo), por clientes dos Bancos Santander Portugal, Totta & 
Açores e Crédito Predial Português que tenham aderido a estes 
serviços, (neste caso, os pedidos efectuados depois das 18 horas, 
serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte). O 
resgate será feito pelo valor da UP conhecido e divulgado na data 
subsequente à do respectivo pedido. Deste modo, as ordens de 
resgate serão efectuadas com desconhecimento do valor da unidade 
de participação a que forem concretizadas. 
A data para efeitos de pagamento dos pedidos de resgate das UP 
será de 4 dias úteis após a data do respectivo pedido, por crédito em 
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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 :  
a) até 90 dias – comissão de 1%.  
b) mais de 90 dias – isento de comissão. 
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 
resgatas. 
Exemplo: um cliente que subscreveu 500 unidades há mais de 90 
dias, e 200 unidades há 60 dias, se solicitasse um resgate de 600 
unidades, seriam cobradas as seguintes comissões: 
a) sobre o montante de resgate parcial equivalente a 500 unidades 

não se cobrava comissão;  
b) sobre o montante de resgate parcial equivalente a 100 unidades 

cobrava-se uma comissão de 1% (se o resgate  fosse de 1000 
Euro , o valor de reembolso seria de 990 Euro após cobrança 
de comissão). 

Comissões e Encargos do Fundo Comissão Gestão: 0.965% ao ano 
Comissão de Depósito: 0.035% ao ano 
As despesas relativas à compra e venda de valores e 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 e os custos emergentes das auditorias exigidas pela 
legislação em vigor. 

Informações Complementares O Prospecto Simplificado contêm apenas informações essenciais 
sobre o Fundo em causa, pelo que a sua leitura não exclui a 
necessidade de informação mais detalhada, que poderá ser obtida, 
sem quaisquer encargos, através do Prospecto Completo e dos 
Relatórios Anual e Semestral, junto da Sociedade Gestora, do Banco 
Depositário e das Entidades Colocadoras. 
O valor da unidade de participação pode ser obtido (diariamente) 
junto das entidades acima referidas bem como no boletim de 
cotações da Euronext Lisboa, onde também pode ser consultada 
(mensalmente) a carteira do Fundo. 

Regime Fiscal O Fundo está sujeito ao regime fiscal aplicável aos fundos de 
investimento nacionais, sendo os seus rendimentos e mais valias 
tributados como se de uma pessoa singular de tratasse. 
Nomeadamente, sobre o cupão das obrigações e juros de depósitos 
é tributado em 20%.  
Os participantes  do Fundo sujeitos a IRS estão isentos de qualquer 
tributação. Os participantes do Fundo sujeitos a  IRC devem integrar 
os rendimentos obtidos à sua matéria colectável e o imposto já retido 
ou devido pelo próprio Fundo  tem a natureza de imposto por conta. 

Contactos Santander-SGFIM: Tel.: 21 389 34 00 Fax: 21 389 36 90 
Superlinha Santander: Tel.: 808201020 
Totta Directo: Tel: 808 28 38 48 
Crédito Predial Directo: Tel: 808 26 36 46 
Site: www.santander.pt; 
Site: www.totta.pt  
Site: www.cpp.pt 

 
(*) A denominação anterior era Totta Taxa Fixa.  
    À denominação do Fundo poderá ser adicionado o prefixo “Santander”, “Totta” e “Crédito Predial”, em função 
do Banco colocador das respectivas unidades de participação, da seguinte forma: “Santander Multitaxa Fixa”, 
“Totta Multitaxa Fixa” e “Crédito Predial Multitaxa Fixa”. 
 

http://www.santander.pt/

