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Tipo e Duração Fundo de Investimento Mobiliário de Acções Nacionais, aberto, com duração indeterminada. 
Entidade Gestora Millennium bcp – Gestão de Fundos de Investimento, S.A., integrada no Grupo Banco Comercial Português 
Entidade 
Subcontratada 

A  F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA,  executará a política de investimentos, sob o controlo e de acordo com as instruções da Entidade 
Gestora, no âmbito de um contrato aprovado pela CMVM 

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

As Entidades responsáveis pela colocação das unidades de participação do FUNDO junto dos Investidores são o Depositário e o Banco ActivoBank 
(Portugal), com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa; O FUNDO é comercializado em todos as Sucursais Millennium bcp e serviço da banca telefónica 
Millennium bcp (707 502 424, 918272424, 935222424, 965992424) para os clientes que tenham aderido a esses serviços; Centros de Atendimento do 
Banco ActivoBank e linha Activo (707 500 700) para os clientes que tenham aderido a esses serviços; e ainda nos sites www.millenniumbcp.pt e  
www.activobank7.pt para os clientes que tenham aderido a estes serviços. 

Auditor As contas do Fundo são legalmente certificadas por João Augusto & Associados, S.R.O.C., representada por João Albino Cordeiro Augusto (ROC 
n.º 632). 

Autoridade de 
Supervisão 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Política de 
Investimento 

O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de 
mercado monetário e que reflicta aproximadamente a rendibilidade agregada do mercado accionista nacional. Investirá (directa ou 
indirectamente, nomeadamente através de certificados) os seus capitais predominantemente em acções de empresas nacionais cotadas nas 
Bolsas de Valores de Lisboa e de alguns países da União Europeia. O FUNDO deverá ter em permanência um mínimo de 2/3 do seu património 
investido em acções. O FUNDO estará exposto ao risco cambial, através do investimento em mercados externos à Zona Euro, até ao limite de 
10% do valor líquido global do FUNDO. Para a gestão da liquidez necessária, o FUNDO poderá ainda ser acessoriamente constituído por 
numerário, depósitos bancários, aplicações nos mercados interbancários, certificados de depósito, títulos de dívida pública e obrigações de 
qualquer tipo na medida adequada para fazer face ao movimento normal de resgate das unidades de participação e a uma gestão eficiente do 
FUNDO, tendo em conta a sua política de investimentos.   
A política de investimentos tem em consideração a composição do Índice PSI 20. Este índice que serve de referência para aferir da rendibilidade 
do FUNDO, é um compósito dos títulos das empresas que integram o mercado nacional, ponderado pelas respectivas capitalizações bolsistas. 
Por norma, sempre que houver oportunidade de negócio, com o objectivo de maximizar a eficiência do FUNDO, este pode recorrer à utilização 
de instrumentos financeiros derivados até uma exposição total de 110% do seu valor líquido global e desde que tal se deva à detenção de 
instrumentos financeiros derivados cujos activos subjacentes sejam idênticos aos referidos na política de investimento .Pode igualmente utilizar 
instrumentos derivados para fins de cobertura de riscos. 

Risco associado ao 
Investimento 

O FUNDO encontra-se exposto ao risco de preço, pelo facto de deter como seu activo principal acções, incorporado também, risco cambial até 
ao limite de 10% do valor líquido global do FUNDO. Com o objectivo de maximizar a eficiência do FUNDO, este  pode utilizar instrumentos 
derivados. O acréscimo da perda potencial máxima resultante da utilização de instrumentos financeiros derivados não pode exceder, a todo o 
momento, 100% da perda potencial máxima a que o património do FUNDO, sem instrumentos financeiros derivados, estaria exposto. 

Perfil do 
Investidor 

O FUNDO adequa-se a Clientes com tolerância para suportar eventuais desvalorizações de capital no curto prazo, bem como a investidores com 
situação patrimonial estável, que pretendam captar as rendibilidades proporcionadas pelo mercado de acções nacionais. O prazo de investimento 
recomendado terá como horizonte temporal mínimo 3 anos. A probabilidade de perda de capital decresce com o aumento do prazo de 
investimento. 

Evolução do valor da U. P. (últimos 10 anos) 
 

Rendibilidade e Risco Históricos (últimos 10 anos) 

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). 
Taxa Global de 
Custos e Rotação 
média da carteira 

Custos imputados ao FUNDO em 2005 Comissão Valor (€) % VLGF[1] Volume de Transacções: 
Comissão de Gestão (Taxas Nominais) 1,3333%/ano 1.373.453,85 1,33% 

Componente Fixa 1,3333%/ano 1.373.453,85 1,33% 
Componente Variável - - - 

222.084.041,88 

Comissão de Depósito (Taxas Nominais) 0,6667%/ano 686.778,52 0,66% Valor médio da carteira: 
Taxa de Supervisão 0,0133‰/mês 16.595,22 0,02% 
Custos de Auditoria - 5.690,18 0,01% 

103.247.449,05 

Outros custos operacionais - 1.208,51 0,00% Rotação média da carteira (%): 
Total - 2.083.726,28 - 
Taxa Global de Custos (TGC) 2,02% 
[1] Média relativa ao período de referência (ano 2005) 

215,10 
 

Tabela de 
Custos Actual 

 

  

Custos imputados ao FUNDO   Comissão 

Comissão de Gestão (Taxas Nominais) 1,3333%/ano 

Componente Fixa 1,3333%/ano 

Componente Variável - 

Comissão de Depósito (Taxas Nominais) 0,6667%/ano 

Taxa de Supervisão 0,0133‰/mês 

Custos imputados directamente ao Participante Comissão 
Comissão de Subscrição 0,5% 
Para os pedidos de subscrição efectuados no período entre 26 de Março de 
2004 e 30 de Junho de 2006, inclusive, não será cobrada qualquer 
comissão de subscrição. 

Duração do Investimento Comissão 
Até 15 dias 3% 

Entre 16 e 180 dias 2% 
Entre 181 e 1 ano 1% 
Entre 1 e 2 anos 0,5% 

Comissão 
de 

Resgate 

Mais de 2 anos 0% 
Os participantes do fundo que tenham um contrato de gestão de carteira 
com o Banco Comercial Português  ou com a F&C Portugal, Gestão de 
Patrimónios, estão isentos da cobrança das comissões de subscrição e de 
resgate.  

Prospecto Simplificado 
(actualizado a 20 de Abril de 2006) 

Fundo de Investimento Mobiliário 
Millennium Acções Portugal 

(anteriormente denominado AF Acções Portugal) 
Fundo autorizado pela CMVM, e constituído em 20 de Julho de 1995, em Portugal 

Rendibilidade
Nível

1996 22,60 8,10 3
1997 33,18 13,34 4
1998 19,11 31,02 6
1999 9,20 19,92 5
2000 -7,20 16,68 5
2001 -24,16 22,58 6
2002 -16,40 16,06 5
2003 29,18 10,65 4
2004 17,10 8,58 3
2005 21,30 7,24 3
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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 bem como 
as despesas e outros encargos documentados que hajam de ser feitos no cumprimento das obrigações legais. 

Subscrição A subscrição faz-se pelo valor da Unidade de Participação referente à primeira avaliação subsequente à data do pedido, pelo que o pedido é 
feito a preço desconhecido. Para os pedidos de subscrição efectuados no período entre 26 de Março de 2004 e 30 de Junho de 2006, 
inclusive, não será cobrada qualquer comissão de subscrição. A avaliação do fundo é efectuada com uma periodicidade diária.  A adesão poderá 
ser feita em duas modalidades, aplicação única ou através de um plano de investimento, nos montantes mínimos equivalentes ao maior 
número fraccionado até quatro casas decimais de Unidades de Participação, resultante da divisão de, respectivamente, 500 Euros e 50 
Euros, pelo preço de subscrição das mesmas. No caso da Subscrição única, o montante mínimo aplicável a subscrições posteriores é 
igualmente de 500 Euros. O Plano de Investimentos corresponde a uma ordem de subscrição mensal, de montante fixo, efectivada no 2º 
dia útil de cada mês. Pode, em qualquer momento, ser alterado ou cancelado. Subscrições do FUNDO através de quaisquer dos canais de 
comercialização do Banco Depositário e do Banco ActivoBank (Portugal) 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 de cada Unidade de Participação para efeitos de cálculo do reembolso nas operações de resgate será o valor calculado na primeira 
avaliação subsequente ao dia do pedido, pelo que o pedido é feito 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. 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 e assim sucessivamente, defendendo deste forma o interesse do participante. Por exemplo, se 
um cliente tiver adquirido 1000 unidades de participação há 2 anos e 1 dia 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 2 anos a comissão de resgate é 
nula) e 500 UP’S com comissão de resgate de 2% (com 12 dias de investimento). O resgate do FUNDO através de quaisquer dos canais de 
comercialização do Banco Depositário e do Banco ActivoBank (Portugal) 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. 

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, junto dos 
balcões,  e ainda nos 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). 

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 das entidades colocadoras. 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 mais-valias: Tratando-se de rendimentos tributados por retenção na fonte, a 
tributação será autónoma, por retenção na fonte. Assim, os juros de obrigações e de depósitos bancários bem como os lucros distribuídos 
estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 20%. Os ganhos decorrentes de swaps cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de 
juro e divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por 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. Os 
rendimentos respeitantes a unidades de participação em Fundos que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão 
isentos de tributação. 
Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias: Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, de lucros 
distribuídos e de rendimentos provenientes de Fundos, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para rendimentos de outra natureza, 
aplica-se a taxa de 25%.  
Mais-valias obtidas em território português ou fora dele: 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, obrigações e outros títulos de dívida. A exclusão de tributação não abrange as mais valias provenientes 
de acções de sociedades cujo activo seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por bens imóveis ou direitos reais sobre 
bens imóveis situados em território português, sendo sujeitas a tributação, autónoma, a uma 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, podendo, no entanto ser englobados, caso em que o 
imposto retido ou devido ao próprio FUNDO tem a natureza de imposto por conta. 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 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 e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas 
unidades.  
Participantes não residentes em território português: Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e de 
IRC.  
Imposto de Selo 
Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em FUNDO. 

Contactos Telefone: 21 7218000 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. No prospecto completo encontrará uma informação mais detalhada sobre o regime fiscal em vigor. 

 


