
PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 7 de Janeiro de 2009) 
Fundo de Investimento Harmonizado 

BPI SELECÇÃO 
Fundo de Investimento Aberto de Fundos Misto de Acções 

Fundo de Investimento Mobiliário constituído em Portugal em 13 de Setembro de 2007 

Tipo e Duração Fundo Aberto de Fundos Misto de Acções, constituído por tempo indeterminado 

Entidade Gestora BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, Grupo BPI  

Consultores de 
Investimento Não aplicável 

Banco Depositário Banco BPI, SA   

Entidades 
Comercializadoras 

Banco BPI, SA, Banco Português de Investimento, SA e BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA. O OIC é 
comercializado presencialmente junto dos balcões das entidades comercializadoras bem como, pelo Banco BPI através do serviço de banca telefónica e 
através da internet (site www.bpinet.pt) e pelo BPI através da internet (site www.bpionline.pt). Na comercialização através do telefone a entidade 
comercializadora não pode aceitar a primeira operação de subscrição de cada OIC sem previamente ter remetido ao investidor o prospecto simplificado.    

Auditor Deloitte & Associados, SROC, representada por António Marques Dias 

Autoridade de 
Supervisão Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

Política de 
Investimentos 

O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de activos cujo património será investido em 
unidades de participação de OIC geridos pela BPI Gestão de Activos ou pela BPI Global Investment Fund Management Company SA. Os fundos em que 
o BPI Selecção poderá investir são designadamente os seguintes: Fundos geridos pela BPI Gestão de Activos: BPI América, BPI Brasil, BPI Euro Taxa 
Fixa, BPI Europa Crescimento, BPI Europa Valor, BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco, BPI Portugal, BPI Reestruturações, BPI Taxa 
Variável e BPI Tecnologias; Fundos geridos pela BPI Global Investment Fund Management Company SA: BPI Europa (Lux.); BPI Global Tactic Asset 
Allocation; BPI High Income Bond Fund; BPI Iberia; BPI Opportunities.  
O OIC terá as seguintes características essenciais:  
i) O investimento em organismos de investimento colectivo será efectuado numa percentagem superior a 2/3 do património do OIC; 
(ii) O património do OIC será investido em fundos de acções numa percentagem mínima superior a 50% e máxima inferior a 66%; 
iii) O património do OIC que não for investido em fundos poderá ser investido em títulos de dívida ou em acções preferenciais sem voto;  
iv) Por princípio, o OIC não efectuará a cobertura cambial dos valores expressos em divisas que não o Euro, podendo, no entanto, vir a realizar tais 
operações, de acordo com a visão de gestão relativamente à evolução dos mercados cambiais; 
v) Não se encontram definidas regras sobre a incidência geográfica dos seus investimentos; 
vi) O OIC não privilegiará, em termos de investimentos, sectores económicos específicos.  
Com o objectivo de proceder à cobertura do risco financeiro do OIC, o OIC poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros derivados ou a 
operações de reporte e empréstimo de valores. 

Risco Associado 
aos Investimentos 

O risco geral associado ao OIC que depende da alocação pelos vários fundos de investimento e activos nos quais o OIC pode investir e do risco associado 
a cada um desses fundos e activos. A alocação da carteira por classes de activos dependerá da política de investimentos seguida por cada fundo e do peso 
deste na carteira do OIC. O risco da variação da unidade de participação dos fundos e activos integrantes da carteira do OIC, o qual é variável e depende 
do risco específico associado a cada fundo, em função da sua política de investimentos e dos activos em que esse fundo se encontra investido em cada 
momento e dos próprios activos. Os riscos associados a fundos que investem em acções bem como o investimento directo em acções, que dependerão do 
risco de degradação das perspectivas de crescimento dos lucros futuros das empresas; o crescimento dos lucros futuros, por sua vez, está relacionado com 
a evolução dos mercados onde as empresas vendem os seus produtos, com a qualidade e o custo dos recursos humanos, financeiros e técnicos de que 
dispõem e com a sua capacidade de gestão em geral. Os riscos associados a fundos que investem em obrigações de taxa fixa ou o investimento directo 
nestes valores, dependerão do comportamento das taxas de juro de longo prazo. O retorno das obrigações a taxa fixa varia inversamente com as taxas de 
juro de longo prazo e, depende essencialmente dos seguintes factores: a) expectativas para a taxa de inflação no futuro e b) expectativas para o nível das 
taxas de intervenção dos Bancos Centrais. Os riscos associados a fundos que investem no estrangeiro, relacionados com o país de origem das aplicações 
financeiras. Os riscos associados a fundos que investem em activos com risco de crédito, tal como é o risco de incumprimento por parte das empresas 
emitentes das respectivas obrigações, ou o risco de descida nas cotações pelo efeito da degradação da qualidade do crédito. O risco associado ao 
investimento em moeda estrangeira que se traduz na perda de valor dos investimentos de divisas por efeito de uma depreciação do euro face a essas 
moedas. O facto de o risco cambial não se encontrar coberto poderá anular ou ampliar eventuais ganhos ou perdas.  

Perfil do 
Investidor 

O OIC destina-se a investidores com tolerância de risco elevada e que assumam uma perspectiva de valorização do seu capital no médio/longo prazo e, 
como tal, que estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período mínimo recomendado de 3 a 5 anos. 

Rendibilidade e Risco históricos 
 

Não aplicável uma vez que o OIC não tem ainda histórico. 
 

Tabela de Custos imputáveis ao OIC e aos participantes 
 

Custos % da Comissão 
Imputáveis directamente ao participante  
Comissão de Subscrição  
Comissão de Resgate 1% até um ano 
 0% um ano após a subscrição 
Imputáveis directamente ao OICVM  
Comissão de Gestão (anual) 0% 
Comissão de Depósito (anual) 0,025% 
Taxa de Supervisão 0,0133‰ 
Outros custos Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento 

 
Para além da comissão de gestão cobrada no âmbito do OIC, são ainda suportadas indirectamente, comissões de gestão nos OIC participados. O OIC não investirá em OIC 
terceiros que tenham comissões de gestão superiores a 3%. As comissões de gestão e de depositário são apuradas diariamente com base no valor dos fundos em cada fecho, 
tratando-se de taxas nominais. O OIC não suportará quaisquer comissões de emissão ou resgate nas operações respeitantes a unidades de participação de OIC geridos pela 
BPI Gestão de Activos ou pela BPI Global Investment Fund Management Company SA. 
 
 
 



 
 

Subscrição 

A subscrição será efectuada pelo valor da unidade de participação que for calculado na primeira avaliação subsequente à data de apresentação da ordem de 
subscrição. Deste modo, a ordem de subscrição será transmitida com desconhecimento do valor da unidade de participação a que será concretizada. O débito 
na conta do subscritor do valor das unidades de participação subscritas será efectuado no dia útil seguinte ao da apresentação do pedido de subscrição. O 
valor mínimo de subscrição na primeira aplicação é de 250 euros e nas aplicações seguintes de 25 euros. Não existe comissão de subscrição. 

Resgate 

O resgate será efectuado pelo valor da unidade de participação que for calculado na primeira avaliação subsequente à data de apresentação do pedido de 
resgate. Deste modo, o pedido de resgate será transmitido com desconhecimento do valor da unidade de participação a que será concretizado. Existe uma 
comissão de resgate que varia em função do prazo de aplicação, nos seguintes termos: 
- 1% até um ano decorrido sobre a data de subscrição (ex: num pedido de resgate de 1.000 euros o valor de reembolso será de 990 euros);   
- 0% acima de um ano. 
Para efeito de apuramento do valor da comissão de resgate, considerar-se-ão resgatadas as UP's que tiverem sido subscritas há mais tempo.  
O pagamento do valor das unidades de participação resgatadas será efectuado cinco dias úteis após a data de apresentação do pedido. 

Períodos de 
subscrição e 
resgate 

Os pedidos de subscrição e de resgate serão considerados efectuados no dia útil em que são apresentados no respectivo canal de comercialização, desde que 
sejam efectuados até às 18h30, hora portuguesa, desse mesmo dia. 

Distrib. de 
rendimentos O OIC é um Organismo de Investimento Colectivo de capitalização, não procedendo a qualquer distribuição de rendimentos. 

Admissão à 
cotação Não está prevista a admissão à cotação das unidades de participação do OIC. 

Divulgação do 
Valor da UP 

O valor das unidades de participação do Fundo é divulgado diariamente nos sites www.bpinet.pt e www.bpionline.pt bem como no site 
www.bpiinvestimentos.pt, podendo ser igualmente obtido junto da Sociedade Gestora, do Banco Depositário e das Entidades Colocadoras e através do 
sistema de difusão de informação da CMVM.   

Consulta de 
outra 
documentação 

O Prospecto Completo e o Relatório e Contas (anual e semestral) podem ser obtidos, sem encargos e mediante simples pedido antes ou após a subscrição, 
junto da Sociedade Gestora, do Banco Depositário e das Entidades Colocadoras bem como, através do sistema de difusão de informação da CMVM. O 
Prospecto Completo pode, também, ser consultado no site www.bpiinvestimentos.pt.  

Regime fiscal 

O regime fiscal que a seguir se descreve respeita ao regime fiscal em vigor na data do prospecto em Portugal e assenta na interpretação da BPI Gestão de 
Activos sobre o mesmo.  
1. Tributação dos rendimentos obtidos pelo Fundo: Os rendimentos que não respeitem a unidades de participação de fundos constituídos de acordo com a 
legislação nacional estão sujeitos ao regime geral de tributação dos Fundos de Investimento Mobiliário, pelo que: a) Os rendimentos, obtidos fora do 
território português, que não sejam considerados mais-valias, são tributados autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e 
de rendimentos provenientes de fundos de investimentos, e à taxa de 25% nos restantes casos. b) Sobre a diferença positiva entre mais e menos valias obtidas 
em cada ano, em território português ou fora dele, incide uma taxa de 10%. Encontram-se neste caso as mais-valias em acções, partes sociais e outros valores 
mobiliários, incluindo warrants autónomos detidos pelo OIC por um período inferior a 12 meses. As mais-valias obtidas em obrigações bem como em acções 
detidas pelo Fundo por um período superior a 12 meses, não estão sujeitas a tributação. Os rendimentos respeitantes a unidades de participação de fundos em 
que o OIC investe, constituídos de acordo com a legislação nacional estão isentos de IRC. 
2. Tributação dos rendimentos obtidos pelos fundos onde o Fundo investe: a) Fundos estrangeiros: Estes fundos são, em princípio, tributados no seu país de 
origem, não havendo uniformidade no tipo de tributação que é adoptado. b) Fundos nacionais: Os rendimentos obtidos em território português que não sejam 
considerados mais-valias, são tributados autonomamente por retenção na fonte. Encontram-se neste caso os juros das obrigações e dos depósitos bancários e 
os dividendos sobre os quais incide uma taxa de 20%. Os rendimentos sobre os quais não estejam previstas taxas de retenção são tributados à taxa de 25% 
sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. Os rendimentos, obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são 
tributados autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, lucros distribuídos e rendimentos provenientes de fundos de 
investimentos, e à taxa de 25% nos restantes casos. Os rendimentos, obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são 
tributados autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de Tratando-se de mais-valias, aplica-se o regime enunciado no anterior ponto 1, alínea b). 
3. Tributação dos rendimentos obtidos pelos participantes: Os sujeitos passivos de IRS que sejam titulares de unidades de participação do OIC, fora do 
âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a essas unidades de participação. 
Nestes fundos não é possível optar pelo englobamento dos rendimentos. A transmissão gratuita de unidades de participação em fundos de investimento 
mobiliário, não está sujeita a imposto de selo sobre a transmissão gratuita de bens. Os rendimentos de que sejam titulares sujeitos passivos de IRS ou de IRC 
não abrangidos pelo número anterior, residentes em território português ou que sejam imputáveis a um estabelecimento estável de entidade não residente 
situado nesse território, não estão sujeitos a retenção na fonte, contando apenas por 40% do seu quantitativo para fins de IRS ou de IRC, não existindo, 
porém, o direito à dedução da fiscalidade suportada pelo OIC. 

Contactos BPI Directo: (808 200 500) 

 


