
 
 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado em 29 de Setembro de 2008)  

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO HARMONIZADO 
MONTEPIO EURO ENERGY – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 

Constituído em Portugal em 7 de Maio de 2007 
 

Tipo e Duração Fundo Aberto de Acções, constituído por tempo indeterminado 
Entidade Gestora Montepio Gestão de Activos - SGFI, S.A. (Grupo Montepio Geral). 

Consultores de Investimento Não tem 
Banco Depositário Caixa Económica Montepio Geral 

Entidade Comercializadora 
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 – site www.cmvm.pt 

 

Política de Investimentos 

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de acções da União 
Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando no sector da energia. Consideram-se empresas que operam 
no sector aquelas que explorem, produzam, refinem, transportem ou comercializem combustíveis fósseis 
(petróleo, carvão ou gás natural) e seus derivados. Estão ainda incluídas no sector de energia, para efeitos de 
investimentos do fundo, as empresas de energias alternativas, designadamente as energias renováveis (eólica, 
solar, hídrica, etc.) e outras formas de energia térmica (nomeadamente a nuclear). 
O fundo detém em permanência mais de dois terços do seu valor liquido global investidos em acções cotadas 
no mercado de cotações oficiais de uma Bolsa de Valores de qualquer país da União Europeia, na Suiça (Bolsas 
de Valores de Basileia, Zurique e Genebra) e na Noruega (Bolsa de Valores de Oslo). 
O Fundo não pode deter mais de 10% do seu valor liquido global em Unidades de Participação de fundos de 
investimento. 

Risco Associado aos 
Investimentos 

O Fundo incorre nos seguintes tipos de riscos: Risco de Preço e Risco Cambial. 
O risco de preço resulta da oscilação do valor de mercado dos activos constituintes da carteira, sendo o tipo de 
risco mais associado à estrutura patrimonial do Fundo. Poder-se-à recorrer, com carácter pontual, à utilização 
de instrumentos financeiros derivados como forma de cobertura deste risco até 50%. 
No caso do risco cambial poderá pontualmente ser efectuada uma cobertura do risco até 100%, utilizando para 
o efeito swaps de moeda. Este risco compreende apenas Libras Esterlinas, Coroas Suecas, Coroas Norueguesas 
e Francos Suíços. Da utilização de instrumentos financeiros derivados não resulta qualquer acréscimo de perda 
potencial para o fundo. 

Perfil do Investidor 
O perfil do investidor a que o fundo se dirige caracteriza-se pela aceitação de um nível de risco alto, associado 
ao investimento maioritário em acções e, como tal, que estejam na disposição de imobilizar parte das suas 
poupanças por um período mínimo recomendado de 3 a 5 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendibilidade e Risco 
históricos 

Dados não disponíveis pelo facto do Fundo ter iniciado a sua actividade recentemente. 

Taxa Global de Custos Dados não disponíveis pelo facto do Fundo ter iniciado a sua actividade recentemente. 
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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 15h00m, dos dias úteis, em todos os canais de 
comercialização. Os pedidos de subscrição recebidos após o “período de subscrição” serão considerados para o 
dia útil seguinte. O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o que vigorar no dia útil 
seguinte ao do “período de subscrição”. A subscrição é efectuada a preço desconhecido. O montante mínimo, 
na subscrição inicial, é de € 500,00; as subscrições posteriores deverão ser, no mínimo, de uma unidade de 
participação. Não existe comissão de subscrição. 

Resgate 

O “período de resgate” decorre entre as 8h30m e as 15h00m dos dias úteis em todos os canais de 
comercialização. Os pedidos de resgate recebidos após “período de resgate” serão considerados para o dia útil 
seguinte O pagamento do resgate será efectuado no primeiro dia útil seguinte e o valor da unidade de 
participação será o que vigorar no dia útil seguinte ao do “período de resgate”. O resgate é efectuado a preço 
desconhecido. Existem comissões de resgate de: 

- 5% se o período de permanência no Fundo for até 30 dias; 
- 1% se o período de permanência no Fundo for superior a 31 dias e até 364 dias; 
- 0% nos casos em que o período de permanência no Fundo seja superior ou igual a 365 dias. 

O critério de selecção das unidades de participação objecto de resgate em função da antiguidade da subscrição é 
o “FIFO” (First In First Out; Primeiras a entrar Primeiras a Sair), o que significa que, caso existam subscrições 
realizadas em datas diferentes, considera-se que as primeiras unidades a resgatar são as que têm maior 
antiguidade no Fundo. O participante pode no entanto solicitar, no momento do resgate, a aplicação do critério 
“LIFO” ” (Last In First Out; últimas a entrar Primeiras a Sair); neste caso, as primeiras unidades a resgatar são 
as que têm menor período de permanência no Fundo. Esta decisão pode ser relevante para efeitos de 
determinação das comissões de resgate. 

Distribuição de Rendimentos O fundo não distribui rendimentos (fundo de capitalização). 
Admissão à Cotação As unidades de participação do fundo não estão admitidas à negociação. 

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 na esfera do fundo 
O Fundo é tributado como se de uma pessoa singular se tratasse. Os dividendos e os juros de depósitos 
bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 20%. Nos casos de rendimentos não sujeitos a retenção 
na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada 
ano. 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: acções detidas 
pelo fundo durante mais de 12 meses. 
Tributação na esfera dos participantes 
Os rendimentos obtidos por sujeitos passivos de IRS estão isentos de tributação, podendo, no entanto ser 
englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio fundo tem a natureza de imposto por conta. 
Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em fundos. Os rendimentos 
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 lucro tributável e o montante de imposto retido ou devido na esfera do fundo tem a 
natureza de imposto por conta. No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na 
esfera no fundo, correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito, 
deve ser restituído pela entidade gestora do fundo. 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. 

Contactos 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 158 070 0.95% Comissão de Subscrição 0%
    Componente Fixa 158 070 0.95% Comissão de Resgate (prazo até 30 dias) 5%
    Componente Variável 0 0.00% Comissão de Resgate (prazo superior ou igual a 31 dias e até 36 1%
Comissão de Depósito 5 451 0.03% Comissão de Resgate (prazo superior ou igual a 365 dias) 0%
Taxa de supervisão 528 0.00% Imputáveis directamente ao Fundo
Custos de auditoria 1 452 0.01%      Comissão de Gestão Fixa (nominal) 1,45% / ano
Total 165 501 0.99%      Comissão de Depositário (nominal) 0,05% / ano
Taxa Global de Custos (TGC) 0.99%      Taxa de Supervisão 0,0133‰ / mês

Volume Transações Carteira Média Rotação de Carteiras
16 951 250.12 €                  16 701 713.54 €  101.5%

Custos imputados
ao Fundo em 2007 Valor (em Euros)

Rotação Média da Carteira em 2007
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