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prestada pela entidade gestora no regulamento de gestão, bem como qualquer juízo sobre a qualidade dos 
valores que integram o património do Fundo. 
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PARTE I  REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 
 
 
 
CAPÍTULO I  INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO, A ENTIDADE GESTORA E OUTRAS 

ENTIDADES 
 
 
1. O Fundo 
 
a) A denominação do Fundo é “INFRA INVEST” – Fundo Especial de Investimento Aberto" (“o Fundo”). 
b) O Fundo constitui-se como Fundo Especial de Investimento Aberto, de duração indeterminada. 
c) A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 25/06/2009 por tempo 

indeterminado e inicia a sua actividade em 30/06/2009. 
d) A data da última actualização do Prospecto foi em 22/08/2011. 
e) O número de participantes do Fundo em 31 de Dezembro de 2010 era de 2. 
 
2. A Entidade Gestora 
 
a) O Fundo é administrado pela Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., 

(Banif Gestão de Activos) com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º Piso, 1070-274 Lisboa (“a Entidade 
Gestora”). 

b) A Entidade Gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente realizado é de 2.000.000 Euro. 
c) A Entidade Gestora constituiu-se em 23 de Abril de 1991 e encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro 

autorizado desde 7 de Novembro de 1991. 
d) Como responsável pela administração do Fundo e sua legal representante, compete à Banif Gestão de Activos no 

exercício das suas funções, designadamente: praticar os actos e operações necessários à boa concretização da política de 
investimento, e em especial seleccionar os activos para integrar o Fundo, adquirir e alienar os activos do Fundo, 
cumprindo as formalidades necessárias para a válida e regular transmissão dos mesmos e ainda exercer os direitos 
relacionados com os activos do Fundo. À Entidade Gestora compete ainda administrar os activos do Fundo, em especial, 
prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do Fundo, sem prejuízo da legislação específica 
aplicável a estas actividades; esclarecer e analisar as reclamações dos participantes; avaliar a carteira e determinar o 
valor das unidades de participação e emitir declarações fiscais; observar e controlar a observância das normas aplicáveis, 
dos documentos constitutivos do Fundo e dos contratos celebrados no âmbito do Fundo; proceder ao registo dos 
participantes; distribuir rendimentos; emitir e resgatar unidades de participação; efectuar os procedimentos de liquidação 
e compensação, incluindo enviar certificados; conservar os documentos. Compete, também, à Banif Gestão de Activos 
comercializar as unidades de participação dos fundos que gere. A Banif Gestão de Activos assume, para com os 
participantes, o irrevogável compromisso de administrar os valores patrimoniais do Fundo de acordo com a respectiva 
política de investimentos.  

 
3. As Entidades Subcontratadas 
 
a) A Entidade Gestora irá recorrer à subcontratação do Banif – Banco de Investimento, S.A., com sede na Rua Tierno 

Galvan, Torre 3 – 14.º Piso, 1070-274 Lisboa, no que respeita à prestação de serviços de consultoria em matéria de 
investimentos. O Banif Banco de Investimento possui conhecimento e experiência em áreas relevantes tais como Project 
& Leverage Finance, Private Equity, Corporate Finance e M&A. As suas equipas englobam especialistas que têm 
participado activamente no desenvolvimento de projectos de infra-estruturas em Portugal e no estrangeiro, através de 
estruturas de financiamento diversificadas. O Banco presta serviços no âmbito destes projectos, tais como transportes 
(rodoviário, ferroviário, aeroportuário, portuário), águas e saneamento, infra-estruturas públicas (escolas, hospitais, 
prisões, entre outras) e energia. Os serviços disponibilizados consistem em assessoria financeira (ao sector público e ao 
sector privado) e estruturação, montagem e tomada firme de financiamentos de longo prazo para projectos em regime 
de Project Finance ou Parceria Público-Privada. 

b) Atenta a especificidade da política de investimentos do Fundo, bem como ao seu carácter inovador, esta é uma opção 
que irá permitir a agregação de diferentes valências, experiências e conhecimentos técnicos com o objectivo de conseguir 
o melhor desempenho por parte do Fundo, que de outra forma não seria possível.  

c) A prestação deste serviço de consultoria ao Fundo consiste no aconselhamento especializado sobre os investimentos a 
realizar no âmbito da política de investimento. 

d) Toda a actividade prestada no âmbito do serviço de consultoria em matéria de investimentos será directamente 
supervisionada pela Entidade Gestora, a qual é responsável por todas as decisões de investimento. 

e) Os serviços de consultoria ao Fundo prestados não constituem um encargo adicional para o Fundo. 
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4. O Depositário 
 
a) A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banif – Banco de Investimento, S.A. (Banco de 

Investimento), com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º piso, 1070-274 Lisboa, e encontra-se registada na 
CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 8 de Novembro de 2002. 

b) O depositário, no exercício das suas funções, age de modo independente e no exclusivo interesse dos participantes. O 
depositário está sujeito, nomeadamente, aos seguintes deveres: cumprir a lei, os regulamentos, os documentos 
constitutivos do Fundo e os contratos celebrados no âmbito do Fundo; guardar os activos do Fundo; receber em depósito 
ou inscrever em registo os activos do Fundo; efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos 
relacionados com os activos do Fundo de que a Entidade Gestora o incumba, salvo se forem contrários à lei, aos 
regulamentos ou aos documentos constitutivos; assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o Fundo 
a contrapartida lhe é entregue nos prazos conformes à prática do mercado; verificar a conformidade da situação e de 
todas as operações sobre os activos do Fundo com a lei, os regulamentos e os documentos constitutivos; pagar aos 
participantes os rendimentos das unidades de participação e o valor do resgate, reembolso ou produto da liquidação; 
elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para o Fundo; elaborar 
mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e dos passivos do Fundo; fiscalizar e garantir perante os 
participantes o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos documentos constitutivos do Fundo, designadamente no que 
se refere à política de investimentos, à aplicação dos rendimentos do Fundo, ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e 
ao reembolso das unidades de participação.  

c) A Entidade Gestora e o Depositário respondem solidariamente, perante os participantes, pelo cumprimento dos deveres 
legais e regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos OIC. 

 
5. As Entidades Comercializadoras 
 
a) As entidades comercializadoras das unidades de participação do Fundo junto dos investidores são o Banif – Banco 

Internacional do Funchal, S.A., com sede social na Rua João Tavira, nº 30, 9000 Funchal, o Banif – Banco de 
Investimento, S.A., com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º Piso, 1070-274 Lisboa e a Banif Gestão de 
Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 
14º Piso, 1070-274 Lisboa. 

b) O Fundo é comercializado em todas as Agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., bem como nas 
instalações do Banif – Banco de Investimento, S.A. e da Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. 

c) Enquanto entidades comercializadoras os bancos referidos nas alíneas b) supra respondem solidariamente com a 
sociedade gestora perante os participantes, pelos prejuízos causados pelos seus actos e omissões. 

 
6. Comité Consultivo 
 
a) Atendendo à sua especificidade, a Entidade Gestora criará um Comité Consultivo do Fundo, composto por um número 

mínimo de 3 membros, e sempre em número impar, que será consultado em matéria de investimentos e 
desinvestimentos, por decisão e iniciativa da Entidade Gestora.  

b) O Comité Consultivo será constituído por um representante da Sociedade Gestora e representantes de investidores 
detentores de Unidades de Participação do Fundo de valor superior a 5 milhões de euros e por outras entidades ou 
pessoas com expertise na área das infra-estruturas nomeadas pela Sociedade Gestora. 

c) Ao Comité Consultivo competirá essencialmente emitir pareceres indicativos (não vinculativos), sobre os investimentos e 
desinvestimentos a realizar pelo Fundo, sendo que a decisão final caberá sempre à Sociedade Gestora.  

d) O Comité Consultivo será criado pela Sociedade Gestora, com observância do disposto no parágrafo anterior e os seus 
membros não serão remunerados. Posteriores alterações da composição e remuneração do Comité Consultivo serão 
objecto de deliberação em Assembleia de Participantes, convocada pela Entidade Gestora.  

e) O Comité Consultivo reunirá com uma periodicidade mínima trimestral, competindo à Sociedade Gestora a sua 
convocação, mediante o envio de carta registada com aviso de recepção a cada um dos membros do Comité com a 
antecedência mínima de 8 dias relativamente à data da respectiva realização, ou por outro meio que venha a ser 
estabelecido e aceite por mais de 50% dos membros do Comité. 
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ásico, recolha de resíduos sólidos urbanos e tratamento de águas residuais; 
rgia; 

e estacionamento; 

prisões; 
 etc. 

 DAS INFRA-ESTRUTURAS 

As infra-

ástica: a procura por produtos e serviços de activos ligados às infra-estruturas 

para a redução da 
volatilidade do investimento.    

-estruturas são relativamente pouco abundantes, pelo que a capacidade de selecção 
de activos de qualidade é um factor crítico de sucesso quanto aos investimentos a realizar. 

CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO / POLÍTICA DE 
RENDIMENTOS 

 
 
ENQUADRAMENTO 
 
A DEFINIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
 
Noção de infra-estruturas 
 
O termo infra-estrutura, na sua acepção mais lata, pode ser definido como um conjunto de elementos estruturais que 
enquadram e suportam uma estrutura. O termo possui diversas acepções em diferentes campos, mas o mais comum é o 
referente aos sistemas viários, de esgotos, de fornecimento de energia, etc. Estes elementos, no seu todo, podem ser 
designados de infra-estruturas civis, infra-estruturas municipais ou obras públicas, se bem que possam ser desenvolvidas e 
geridas tanto pelo sector privado como por empresas públicas. Noutros campos, infra-estrutura pode designar as tecnologias 
da informação, canais de comunicação formais ou informais, ferramentas de desenvolvimento de software, redes políticas e 
sociais. Estas acepções gerais têm subjacente o conceito de que as infra-estruturas constituem um quadro organizacional e 
uma estrutura de suporte do sistema ou organização em causa, seja uma nação, uma cidade ou uma corporação. 
 
Acepção de infra-estruturas no contexto do Fundo 
 
A noção de infra-estruturas no contexto do Fundo refere-se essencialmente a infra-estruturas civis, infra-estruturas municipais 
ou obras públicas, tais como as que a seguir se enumeram, a título de exemplo: 

- infra-estruturas portuárias e aeroportuárias; 
- torres de comunicação, redes de cabo, satélites 
- estradas e auto-estradas, pontes, túneis; 
- linhas ferroviárias e de alta velocidade, subterrâneas e à superfície; 
- distribuição de água, saneamento b
- transporte e produção de ene
- parques d
- escolas; 
- 
- hospitais e outras unidades de saúde,

 
O MERCADO
 
Introdução 
 

estruturas e as actividades conexas caracterizam-se, grosso modo, pelas seguintes características: 
- Investimentos de longo prazo: A exploração destes activos é normalmente realizada através de concessões, 

acordos ou licenças de longo prazo, tipicamente adequados ao prazo de vida útil do activo subjacente.  
Vantagem estratégica competitiva: os activos ligados às infra-estruturas são, regra geral, dificilmente - replicáveis 
dados os elevados custos associados, barreiras à entrada ou outro tipo de condições restritivas que criam 
situações de exploração monopolística, e por esta razão normalmente alvo de regulação económica.  

- Economias de escala: os investimentos em infra-estruturas caracterizam-se pelos seus custos fixos. Um 
incremento de receitas (por exemplo, o aumento de tráfego num aeroporto) pode não corresponder a um 
aumento proporcional em custos operacionais, dando origem a substanciais aumentos de cash-flow. 

- Procura relativamente pouco el
essenciais caracteriza-se normalmente por ser estável e crescer a par ou acima do crescimento económico e 
demográfico. Daqui resultam cash-flows operacionais estáveis que poderão contribuir 

- Escassez: os activos de infra

 
O Investimento em infra-estruturas 
 
As infra-estruturas são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento das economias. Entre estas encontram-se, a 
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onstrução 
e redes viárias e ferroviárias, estabelecendo redes de electricidade e linhas telefónicas. No entanto, a pressão política no 

 serviços essenciais, tais como as companhias de 
lectricidade. Verifica-se uma tendência para que os governos encarem o sector privado como motor de desenvolvimento 

a dinâmica de crescimento, que se prevê continue a verificar-se no futuro. Existe 
ualmente uma tendência de reestruturação de empresas ou grupos de empresas através da venda ou destaque de activos 

s, que permitam investimentos no core business 
 o aumento do retorno sobre o capital. 

 maioria dos investimentos em projectos de infra-estruturas levam à concretização de um único produto/serviço destinado a 

terminada comunidade em particular. Este posicionamento 
stratégico deve-se normalmente à existência de barreiras à entrada, tais como os elevados custos associados ao 

nte parques de estacionamento, estradas e torres de comunicação envolvem custos de transferência muito 
levados, não podem ser subcontratados a outros países nem distribuídos via Internet, pelo que não se encontram sujeitos a 

ias impostas pela legislação ou regulação específica do sector. Conseguir obter autorização para construir ou 

Elevados custos para a execução de novos empreendimentos, tais como os custos de construção de um aeroporto. 
Atribuição de concessões a longo prazo em regime de exclusividade e contratos de exploração, tais como para o 

 de empresas de teledifusão. 

 

título de exemplo, vias e locais de transporte, redes de comunicação e sistemas de distribuição de energia.  
 
Regra geral, os Estados têm fomentado o investimento em infra-estruturas no interesse dos cidadãos, através da c
d
sentido de baixar taxas e de continuar a financiar determinado tipo de serviços, tais como a saúde e a segurança social, leva 
a que alguns governos tenham que reequacionar as suas prioridades em matéria de investimentos desta natureza.  
 
Alguns governos têm vendido os seus activos infraestruturais de modo a reduzir a dívida pública, criar sinergias e potenciar 
benefícios para os cidadãos. Por outro lado, cada vez mais se recorre ao conceito do “utilizador-pagador”, com a introdução 
de portagens, taxas em aeroportos ou a privatização do fornecimento de
e
para novos equipamentos infraestruturais. Estes factores têm feito surgir inúmeras oportunidades de investimento em novos 
activos de infra-estruturas e na aquisição de empresas estatais existentes. 
 
O sector das infra-estruturas tem sido, em grande medida, impulsionado por questões políticas de cumprimentos de défices 
orçamentais, levando os Estados a encontrarem novas soluções de investimento para a sua construção e exploração. Por 
outro lado, o crescente interesse por parte dos fundos de pensões neste tipo de activos os quais, pelas suas características, 
se coadunam com as responsabilidades de longo prazo, associadas a cash-flows estáveis e previsíveis, tem levado a que o 
sector das infra-estruturas apresente um
ig
de infra-estruturas do seu balanço, no sentido de efectuar encaixes financeiro
e
 
A vantagem estratégica competitiva dos activos de infra-estruturas 
 
A
satisfazer uma necessidade específica, a determinado custo e prazo e, muitas vezes, essas características mantêm-se durante 
um determinado período de tempo. 
 
Por exemplo, os aeroportos que são explorados por entidades privadas geralmente têm períodos de concessão bastante 
longos (50 ou 100 anos, por exemplo). Durante este período, o responsável pela concessão detém o direito de propriedade e 
de exploração sobre o aeroporto. Ao longo de toda a concessão, este activo infraestrutural será detentor de uma vantagem 
estratégica competitiva, pois será o único a servir uma de
e
desenvolvimento e construção de um aeroporto alternativo, a dificuldade em encontrar terrenos compatíveis com este tipo de 
projecto, entre outras restrições legais e ambientais existentes. 
 
Estas barreiras à entrada são responsáveis por um certo efeito de protecção quanto aos cash-flows gerados pelos activos de 
infra-estruturas. Este tipo de barreiras surgem em grande medida porque activos conexos com as infra-estruturas, 
nomeadame
e
pressões em termos de concorrência. Esta é uma diferença substancial entre o sector das infra-estruturas e as outras 
indústrias. 
 
A vantagem estratégica competitiva dos activos de infra-estruturas está normalmente associada a elevadas barreiras à 
entrada de fornecedores alternativos. Essas barreiras podem assumir variadas formas, nomeadamente:  
 
- Exigênc

operar em infra-estruturas pode revelar-se difícil e/ou moroso. As licenças de construção para edificar uma rede de torres 
de comunicação ou um sistema de aquedutos subterrâneos numa cidade, revelam-se à partida, bastante difíceis de 
obter. 

- Barreiras naturais, restrições de índole ambiental ou de ordenamento do território, ou ainda disponibilidade de terrenos. 
Por exemplo, não é fácil conseguir terreno com vista à construção de parques de estacionamento junto de meios de 
transporte colectivos já existentes. 

- 
- 

fornecimento de serviços de transmissão
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. Política de Investimento do Fundo 

presas advém essencialmente da fase de desenvolvimento em que se encontra o projecto de infra-

tes; estradas e auto-estradas, pontes, 
gua, saneamento básico, 

dicionalmente, investir em unidades de participação de fundos de investimento que se dediquem 

 Na compra, e 

itidos à negociação, ao seu valor de mercado. 

enciais inerentes ao cumprimento da dívida, habitualmente utilizado para a 

odem recorrer ao endividamento. 
) O endividamento máximo a incorrer pelo Fundo não pode exceder 50% do seu Valor Líquido Global. O endividamento 

os quais o Fundo investe não será considerado para efeitos de cálculo do limite de endividamento atrás 
referido. 

tica de investimento, o Fundo investirá em projectos essencialmente desenvolvidos em países 
ertencentes à OCDE sendo que os activos em que o Fundo investe serão essencialmente activos não cotados. 

 Fundo vai actuar num mercado em que os investimentos são frequentemente financiados por estruturas com mecanismos 
diversos riscos que podem afectar os projectos. Ainda assim, o investimento em activos de infra-

1
 
1.1. Política de Investimento 
 
a) O Infra Invest – Fundo Especial de Investimento Aberto pretende, através do investimento directo ou indirecto em 

activos cotados ou não cotados, projectos ou empresas relacionadas com infra-estruturas, construir um portfolio 
diversificado, assente numa selecção criteriosa dos investimentos e uma gestão dinâmica da carteira. A distinção entre 
projectos e em
estrutura. Entende-se por projectos, todas as empresas ou veículos que se destinam a desenvolver uma determinada 
infra-estrutura que não se encontra ainda em fase de exploração, ou que se prevê que a sua exploração venha a ser 
autonomizada. 

b) O Fundo pretende investir em activos de infra-estruturas, através da entrada no capital e/ou obrigações bem como em 
derivados e outros instrumentos financeiros que permitam ao Fundo criar uma exposição indirecta a certo tipos de 
activos infraestruturais. Nestes termos, são, para o Fundo, investimentos admissíveis e sem limitação, entre outros: infra-
estruturas portuárias e aeroportuárias; torres de comunicação, redes de cabo, satéli
túneis; linhas ferroviárias e de alta velocidade, subterrâneas e à superfície; distribuição de á
recolha de resíduos sólidos urbanos e tratamento de águas residuais; transporte e produção de energia; parques de 
estacionamento; escolas; prisões; hospitais e outras unidades de saúde. 

c) O Fundo investirá em projectos essencialmente desenvolvidos por países pertencentes à OCDE. 
d) O Fundo pode, a

maioritariamente a investimentos em infra-estruturas. Estes fundos na sua maioria são registados em paraísos fiscais 
(Off-shores) não estando por isso sujeitos a uma supervisão prudencial, tal como acontece com os fundos sediados no 
espaço europeu.  

e) O Fundo poderá realizar operações de aquisição ou de alienação de valores, com outros fundos geridos pela mesma 
Sociedade Gestora ou com outras entidades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, desde que 
tais valores se enquadrem nos objectivos e política de investimento do Fundo e não sejam cobradas, no caso de unidades 
de participação, qualquer comissão de subscrição e de resgate. Na venda de activos não cotados, o valor de transacção 
deverá ser o último valor apurado de acordo com os critérios de valorimetria utilizados pelo Fundo.
previamente à aquisição, este valor ficará sujeito à valorização de um consultor ou auditor independente, ou, se mais 
exigente, sujeito aos critérios estabelecidos no Prospecto Completo. A transacção de unidades de participação será 
realizada ao último valor conhecido e divulgado ou, se adm

f) O Fundo pode recorrer ao endividamento. Define-se como endividamento o crédito pedido directamente pelo Fundo 
acrescido de todas as responsabilidades pot
realização de investimentos em activos de infraestruturas. 

g) As entidades participadas, directa ou indirectamente, pelo Fundo (veículos nos quais o Fundo detenha uma posição no 
capital), p

h
dos veículos n

 
1.2. Mercados 
 
Na prossecução da sua polí
p
 
1.3. Riscos Associados 
 
O
avançados de mitigação dos 
estruturas pode estar sujeito a uma grande multiplicidade de riscos, designadamente: 
 
Risco Político  
O risco político existe na medida em que as infra-estruturas básicas são um dos alvos principais quando existe instabilidade 
olítica num determinado país. Na existência de instabilidade política significativa, as infra-estruturas podem ser 

truídas, correndo o investimento o risco de perda total. O Fundo tentará minimizar este risco investindo 
p
nacionalizadas ou des
maioritariamente em países desenvolvidos, pertencentes à OCDE, onde existe estabilidade política. 
 
Risco Regulamentar 
Muitos dos investimentos podem estar sujeitos a diversos graus de exigências estatutárias ou regulamentares, incluindo as 
que decorrem de requisitos ambientais, de segurança, trabalho, etc. Estes investimentos podem exigir numerosas 
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itos de operação do Fundo nesse 
egócio, ou ambos, o que teria efeitos adversos significativos sobre os investimentos. A entrada do Fundo num negócio 

rrendamento por parte de uma entidade pública pode restringir a forma como o 

autorizações, licenças e alvarás para iniciar e continuar as operações. A não obtenção ou o atraso na obtenção das 
autorizações ou licenças relevantes pode prejudicar a construção ou a operação das infra-estruturas e pode resultar em 
multas ou custos adicionais para o promotor do projecto ou para o Fundo, a perda dos dire
n
sujeito à obtenção de uma concessão ou a
Fundo conduz as suas operações, no sentido de maximizar os cash-flows e a rendibilidade. 
 
Risco de fixação administrativa dos preços 
Os preços cobrados pela utilização de infra-estruturas são geralmente fixados de forma administrativa, directamente pelos 
overnos nacionais ou através de entidades de regulação sectorial independentes. Os projectos em que o Fundo investe 

 se basearam as análises económico-financeiras que sustentaram a decisão de 
g
podem ver alterados os tarifários em que
investimento, pondo em risco a rendibilidade prevista. 
 
Risco de Contrato com Entidades Públicas 
Na medida em que o Fundo pode vir a investir em activos suportados por contratos de concessão com entidades públicas 
(sejam de nível nacional, estadual, regional, local, etc.), existe o risco de estas entidades poderem optar por não honrar as 
suas obrigações ao abrigo desses contratos, especialmente no longo prazo. Os contratos de arrendamento ou concessão com 
entidades públicas podem conter cláusulas contratuais mais favoráveis para a contraparte governamental do que seria típico 
em contratos comerciais. Por exemplo, um arrendamento ou concessão pode permitir ao governo terminar o contrato em 
certas circunstâncias sem ter de pagar indemnizações ou compensações adequadas. Por outro lado, como as infra-estruturas 
eralmente prestam serviços básicos e de uso corrente para as populações, com pouca ou nenhuma concorrência, as 

as dispõem de elevada latitude na implementação de regulamentação que pode ter impacto no activo, e 
g
autoridades públic
podem ser influenciadas por considerações políticas para tomar decisões que afectam negativamente os investimentos. 
 
Risco de Projecto 
Risco de os projectos onde o Fundo investe virem a não ser viáveis por motivos técnicos/financeiros ou por motivos legais ou 
olíticos. Como exemplo de motivos técnicos encontram-se a impraticabilidade de solucionar problemas de construção não 

bilizam a conclusão das infra-estruturas. O Fundo tentará minimizar este risco investindo maioritariamente 
p
previstos que invia
em infra-estruturas já finalizadas. 
 
Risco de Liquidez 
O Fundo pode investir em activos que não estão cotados em mercados regulamentados ou para os quais existe um número 

itado de investidores potenciais. Como consequência, o valor de realização dos activos pode ser menor que o seu valor 
mento em fundos será maioritariamente realizado em fundos fechados com horizontes 

lim
intrínseco. Por outro lado o investi
temporais de investimento que habitualmente são de dez anos.  
 
Risco de Liquidez dos Participantes 
Devido ao pré-aviso de 9 meses a liquidação financeira do pedido de resgate só será efectuada no décimo mês após o 
referido pedido. Os participantes que pretendam resgatar o montante investido antes do final do quarto ano, perderão 
qualquer rendimento resultante da variação positiva do valor da unidade de participação, bem como parte do capital 
subscrito. 
 
Risco Ambiental 

tos ambientais podem afectar os activos de infra-estruturas, na medida em que podem estabelecer Leis e regulamen
penalizações e outras contingências para a violação de eventuais impactos ambientais negativos não previstos. 
 
Risco de Procura 
Parte ou a totalidade das receitas de uma infra-estrutura pode ser sensível a alterações do grau de utilização da infra-
strutura, em função de alterações de procura dos clientes. Uma recessão económica pode reduzir o crescimento da procura 

ma redução no nível de procura, afectando negativamente os cash-flows que o Fundo recebe dos seus 
e
e mesmo provocar u
investimentos. 
 
Risco de By-Pass 
O By-Pass ocorre quando um competidor replica parte ou a totalidade de um activo infraestrutural em vez de adquirir o direito 
de utilizar a infra-estrutura existente. Apesar de o custo de replicar uma infra-estrutura existenteser geralmente 
xtremamente elevado, este risco não pode ser excluído e a construção de infra-estruturas concorrentes pode ser viável em 
eterminadas circunstâncias (por exemplo utilizando nova tecnologia disponível), resultando numa perda de receita dos 

e
d
investimentos do Fundo. 
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Risco de Catástrofe ou de Force Majeure 
Os investimentos podem estar sujeitos a eventos catastróficos e de force majeure durante a sua construção ou fase 
operacional. Estes eventos incluem incêndios, cheias e inundações, terramotos, furacões, greves, guerras, motins, actos 
terroristas, etc. Estes eventos podem resultar em perdas totais ou parciais do investimento, ou tempo significativo de 
inoperacionalidade, resultando em perda de receitas, entre outras consequências negativas. O Fundo procurará utilizar 

guros e outros produtos de gestão do risco (na medida em que estejam disponíveis a preços razoáveis) para mitigar as 
s de eventos catastróficos e outros riscos tipicamente cobertos por seguro. No entanto, tal pode 

se
perdas potenciais resultante
não ser possível. Em geral, as perdas associadas ao terrorismo têm-se revelado cada vez mais difíceis de segurar. 
 
Risco de Taxa de Desconto 
O Fundo pode investir em entidades não cotadas. A valorização destes investimentos pode ser realizada através de uma 
variedade de métodos, incluindo o método de fluxos de caixa descontados. As valorizações serão assim sensíveis à escolha da 

xa de desconto utilizada. A entidade gestora pretende utilizar taxas de desconto de mercado, ajustadas pelo nível de risco. 
os activos do Fundo pode ser susceptível a alterações em taxas de desconto comparáveis, que 

ta
A valorização de mercado d
para os activos de infra-estruturas pode ser volátil, dado o pequeno número de investimentos comparáveis. 
 
Risco Cambial 
O Fundo está também exposto ao Risco Cambial. Este risco existe sempre que o Fundo esteja investido em activos 

as distintas do Euro. Caso a moeda em que o activo está denominado se desvalorize contra o Euro, o denominados em moed
contravalor em Euro desse activo diminui e como tal o valor global do Fundo também é afectado negativamente. 
 
Risco de Taxa de Juro 
O Risco de Taxa de Juro traduz-se na variação do preço das obrigações devido a variações na curva de rendimentos. Se as 

ções de taxa fixa desce; se as referidas taxas de juro descerem o preço das taxas de juro subirem, o preço das obriga
obrigações de taxa fixa sobem. 
 
Risco de Preço 
Risco que decorre da variação da cotação das acções.  
 
Risco de Investimento em fundos Off-Shore 
A maioria dos fundos em que o Fundo investe encontram-se sediados em zonas geográficas onde a regulamentação é 

 sujeitos a qualquer supervisão 

exem
de investimentos definida; 

na falta de supervisão prudencial e de monitorização dos riscos potenciais que, em caso de evolução adversa dos 
 perdas para os investidores e para os mercados em geral; 

na impossibilidade de prevenir fraudes e outros actos ilícitos. 

m na noção de infra-estruturas de acordo com o definido na alínea f) do presente número. 

esta hipótese será vedada nos primeiros 

supra mencionados durante o período de 

Soci e com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, até um limite 
de 20% do VLGF, desde que tais valores se enquadrem nos objectivos e política de investimento do Fundo e não sejam 

u de resgate 

inexistente ou menos exigente do que em Portugal e, por norma, não se encontram também
por entidade competente, resultando daqui uma menor protecção dos investidores. Essa menor protecção traduz-se, por 

plo: 
- em termos da conformidade dos investimentos com a política 
- 

mercados, podem resultar em
- 
 
1.4. Limites ao Investimento 
 
a) O fundo deverá manter uma exposição mínima de 2/3 do Valor Líquido Global Fundo, quer directa quer indirectamente, 

em activos que se enquadre
b) Para garantir a dispersão das aplicações, o Fundo obedecerá aos seguintes limites:  

i) Máximo de 75% do valor líquido global do Fundo num único fundo de investimento, desde que este represente uma 
carteira diversificada. 

ii) Máximo de 30% do valor líquido global do Fundo num único projecto de infra-estruturas.  
c) Não existirá qualquer limitação quanto ao investimento entre capital de empresas e obrigações, podendo o fundo assumir 

indistintamente posições entre as duas tipologias de investimento. 
d) O Fundo poderá investir em projectos que, no horizonte temporal imediato, não estejam a gerar cash-flows, 

nomeadamente projectos em fase de implementação ou construção. No entanto, 
três anos de vida do Fundo e limitada em 30% do VLGF daí em diante. 

e) O Fundo poderá não cumprir integralmente os limites ao investimento 
investimento, estimado para os primeiros três anos de funcionamento do Fundo. 

f) A partir do final do terceiro ano os limites percentuais definidos das alíneas a) a d) serão aferidos em cada período de 
valorização, através da média dos valores verificados durante o último ano. 

g) O Fundo poderá realizar operações de aquisição ou de alienação de valores, com outros fundos geridos pela mesma 
edade Gestora ou com outras entidades qu

cobradas, no caso de unidades de participação, quaisquer comissões de subscrição o



    
 

Infra Invest – Fundo Especial de Investimento Aberto 10/25

. Derivados, Reportes e Empréstimos 

 Fundo não irá recorrer à utilização de reportes e empréstimos de valores mobiliários.  

erá recorrer, de acordo com a sua política de investimentos, a técnicas e instrumentos financeiros derivados 
ura de risco cambial, risco de taxa de juro, do risco de preço ou outros riscos relevantes.  

b) co cambial de forma pontual, recorrendo, para o efeito, aos seguintes instrumentos 

iais de curto prazo;  
gulamentados de países da OCDE.  

ura do risco de taxa de juro, de forma pontual, recorrendo, para o efeito, aos seguintes 

rto em 
er, a todo o momento, 10% do valor líquido global do Fundo. 

d)  Fundo efectuará a cobertura do risco de preço, de forma pontual, recorrendo, para o efeito, a futuros e opções 

e) estão do Fundo: 

al, por forma a tirar partido das melhores condições de mercado com vista à 

 valores individuais,  
 Futuros de taxa de juro padronizados, 

pelo delta da opção, respectivamente). 
 
T
n
 

gulamentados, desde que: 

u num país terceiro, desde que, neste último caso, se encontre sujeita a regime de supervisão 
pru

iii) não prevendo os contratos referidos na alínea b) a possibilidade de resolução pela entidade gestora em termos 

s mercados: Canadá, Montreal Exchange (MSE); EUA, New York Stock Exchange (NYSE), 
American Stock Exchange (AMEX) e Nasdaq Stock Market (NASDAQ) , Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Board 
Options Exchange (CBOE) e Chicago Mercantile Exchange (CME); Noruega, Oslo Stock Exchange; Suiça, Swiss Options 

e. 

2
 
O
 
2.1. Utilização de derivados  
 
a) O Fundo pod

que se destinem à cobert
O Fundo efectuará a cobertura do ris
derivados:  
-  Forwards cambiais;  
-  Swaps camb
-  Opções cambiais cotadas em mercados re

c) O Fundo efectuará a cobert
instrumentos: 
- Futuros de Taxa de Juro padronizados, 
- Swaps de Taxa de Juro 
- Opções de Taxa de Juro padronizadas, sendo que o valor líquido dos prémios devidos pelas posições em abe

instrumentos com a natureza de opção não pode exced
O
padronizadas sobre índices de acções ou sobre valores individuais, até ao limite de 30% do valor global do Fundo 
Quanto a outros objectivos de adequada g
 
O Fundo recorre, ainda que de modo pontu
prossecução dos objectivos do Fundo, a: 
− Futuros sobre índices de acções e sobre
−
− Opções padronizadas sobre índices de acções e sobre valores individuais,  
− Opções padronizadas de taxa de juro, 
 
Até ao limite total de 20% do valor global do Fundo, medido pela exposição ao activo subjacente (os futuros pelo preço 
de referência e as opções 

odas as responsabilidades inerentes à realização das operações que não se destinam à cobertura de risco obedecerão às 
ormas legais em vigor.  

O Fundo poderá ainda recorrer à utilização de outros instrumentos financeiros derivados não negociados em bolsas ou 
mercados re

i) a contraparte seja uma instituição de crédito ou uma empresa de investimento habilitada para o efeito e sediada 
na União Europeia o

dencial; 
ii) os contratos sejam celebrados por escrito, sem prejuízo do recurso a contratos tipo reconhecidos 

internacionalmente; 

não excessivamente onerosos para o fundo, existam market makers que assegurem, nomeadamente, a divulgação diária 
de ofertas firmes de compra e venda. 
 
A celebração de contratos relativos aos instrumentos financeiros derivados mencionados no n.º anterior, não pode 
envolver, com relação a cada contraparte, mais de 25% dos activos do fundo. 
 
Para além dos limites já referidos o valor líquido dos prémios devidos pelas posições em aberto em instrumentos com a 
natureza de opção não pode exceder, a todo o momento, 10% do valor líquido global do Fundo; 
 
Os mercados a utilizar para estas operações são os mercados de cotações oficiais de todos os países membros da União 
Europeia e ainda os seguinte

Financial Futures Exchang
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. Valorização dos activos  

do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de 

o global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e 
encargos até ao momento da valorização da carteira. 

 ao dia imediatamente anterior ao cálculo do valor da unidade de 
participação. 

s à 

pra firmes ou, na impossibilidade da sua 
o
enco
valo am: 

•  
presa. Os múltiplos com maior relevância vão depender do sector de actividade da 

s especializadas. 

e participação de fundos de investimento são avaliadas ao último valor conhecido e divulgado pela 

gibilidade e liquidez 

espectivamente, difundido através de 

entender da Sociedade Gestora 
sejam consideradas mais adequados às características do instrumento a valorizar. 

alor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de 
ido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores de mercado dos seus 

ctivos os montantes dos seus passivos ou encargos efectivos.  

 matéria de intervenção e exercício do direito de voto nas sociedades emitentes será aquela 

ociedades, bem como a relação custo benefício dessa 

3
 
3.1. Momento de Referência da Valorização 
 
a) O valor da unidade de participação é calculado mensalmente, com referência ao último dia útil de cada mês, às dezassete 

horas e trinta minutos e determina-se pela divisão 
participação em circulação.  

b) O valor líquid

c) Serão consideradas todas as transacções efectuadas até

 
3.2. Regras de Valorimetria e Cálculo do Valor da UP 
 
a) As acções cotadas numa Bolsa de Valores ou admitidas à negociação num mercado regulamentado, são valorizada

cotação de fecho ou referência, divulgadas pela Entidade Gestora do mercado onde os valores se encontram admitidos à 
cotação. Tratando-se de activos admitidos à negociação em mais de uma bolsa de valores ou mercado regulamentado, o 
valor deve reflectir os preços de mercado com maior liquidez, frequência e regularidade de transacções. 

b) As acções não cotadas são valorizadas tendo por base o valor das ofertas de com
btenção, o valor médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através de entidades especializadas, que não se 

ntrem em relação de domínio ou de grupo com a entidade gestora. Caso não se verifiquem estas ofertas, a 
rização será feita pelo consenso de vários métodos, dos quais se destac

•  Fluxos de caixa descontados: as estimativas usadas para o cálculo serão os valores divulgados nas análises 
efectuadas por corretoras ou consultoras especializadas. No caso de não existir essa informação, o cálculo será feito 
com base nas projecções da equipa de gestão da Sociedade Gestora.  
Múltiplos comparáveis: serão comparadas as empresas que operam no mesmo sector de actividade de forma a 
extrapolar-se o valor da em
empresa, e encontrar-se-ão no conjunto de múltiplos constituído por Price Earnings Ratio, Price Cash-Flow, Price 
Book Value e Enterprise Value/EBITDA. Esta informação tem por base análises efectuadas por corretoras ou 
consultora

c) As obrigações serão valorizadas com base no método dos fluxos de caixa descontados, ou seja, deverá ser efectuado o 
desconto dos cashflows previstos contratualmente para a operação com base numa taxa adequada ao nível de risco 
apresentado. 

d) As unidades d
respectiva entidade gestora, ou, se aplicável, à cotação de fecho ou referência em que as UP´s se encontram admitidas à 
negociação no mercado mais representativo, tendo em consideração o preço, a frequência e a regularidade das 
transacções.  

e) Os activos em processo de admissão à cotação serão valorizados tendo por base outros valores mobiliários da mesma 
espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, tendo em conta as condições de fun
entre as emissões. 

f) Os derivados são valorizados de acordo com as cotações de fecho ou valor de referência de cada um dos mercados, 
divulgados pelas entidades gestoras do mercado onde os valores se encontram admitidos à cotação. 

g) Os instrumentos derivados não admitidos à negociação em bolsa, serão valorizados tendo em consideração o preço de 
compra ou de venda, consoante se trate de posições compradas ou vendidas r
meios de informação especializados como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros; na indisponibilidade deste a 
valorização será realizada através dos modelos teóricos usualmente utilizados que, no 

h) A valorização dos contratos de forwards e de swaps cambiais será processada com base nas taxas de câmbio spot e nas 
taxas de juro das respectivas moedas considerando o prazo remanescente dos contratos 

 
O v
participação em circulação. O valor líqu
a
   
4. Exercício dos direitos de voto  
 
As estratégias a prosseguir em
que se revelar adequada, em cada momento, aos interesses do Fundo, tendo em consideração as suas responsabilidades 
quanto ao exercício diligente, eficiente e crítico na gestão dessas s
participação, nomeadamente: 
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s órgãos sociais, aumento e redução de capital; aquisição ou 

uada nos termos gerais de direito. Como representante da Entidade 

oto ou outras susceptíveis de impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição. 
) A adopção de procedimento distinto, quanto à participação da Entidade Gestora nas Assembleias Gerais em matéria de 

detidas pelo Fundo, é considerada extraordinária, sendo devidamente 
fundamentada em acta. 

.  Comissões e Encargos a suportar pelo Fundo 

T
 
 

a) Em regra, a Entidade Gestora participará nas Assembleias Gerais das sociedades estabelecidas em Portugal e nas quais a 
participação dos Fundos sob gestão seja igual ou superior a 2%. 

b) Sem prejuízo do estipulado na alínea anterior, a Entidade Gestora participará especialmente em Assembleias Gerais de 
cujas Ordens de Trabalhos constem pontos sobre aprovação dos documentos de prestação de contas, distribuição de 
dividendos, alteração dos estatutos, composição do
alienação de acções próprias, políticas de remuneração e indemnização, aquisição, fusão, cisão e transformação da 
sociedade e adopção, alteração ou eliminação de medidas defensivas, transacções com partes relacionadas e outros 
assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada. 

c) A representação em Assembleias Gerais será efect
Gestora, será, em regra, nomeado um membro do Conselho de Administração ou um trabalhador da sociedade ou de 
qualquer sociedade que com ela se encontre em relação de Grupo. O representante da Entidade Gestora encontrar-se-á 
vinculado às instruções escritas, emitidas por esta. 

d) Em princípio e para efeitos de uma gestão no exclusivo interesse do Fundo, o direito de voto da Entidade Gestora não 
será exercido no sentido de apoiar a inclusão ou manutenção de cláusulas estatutárias de intransmissibilidade, cláusulas 
limitativas do direito de v

e
exercício de direitos de voto inerentes às acções 

 
5
 

abela de Custos 

 Imputáveis directamente a Po articipante 
 Comissão de Subscrição 0% 
 Comissão de Resgate  

 
re a 

alorização obtida com um mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o montante 

o 

ota: Isenção de comissão de resgate para os participantes que subscrevam o Fundo 

− Até ao final do 4º ano (inclusive) - 105% (cento e cinco por cento) sob
v
resgatado,  
 - A partir do 5º ano (inclusive) - 1,00% sobre o montante resgatad (1)  

 

N
entre o 1º e o 90º dia posteriores ao início de actividade do Fundo 

Imputáveis directamente ao Fundo 
   Comissão de Gestão  

   Componente Fixa 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o montante investido noutros Organismos
Investimento Colectivo (OIC) e de 2% (dois por cento) sobre o valor global do F
deduzido do total investido em OICs (ao ano, taxa nominal) (2) 

 de 
undo 

 Componente Variável tiva em relação à última valorização 
perior à Euribor a 12 meses aferida no primeiro dia de cada ano civil 

te fórmula: 

e de Participação em 31 de Dezembro do ano n-1 
 – Valor da Unidade de Participação em 31 de Dezembro do ano n 

Sempre que a rendibilidade do Fundo seja posi
anual e su
acrescida de duzentos e cinquenta pontos base, de acordo com a seguin
20,0% x [(UPf/UPi-1)-(Euribor 12m+2,50%)] 
em que: 
UPi - Valor da Unidad
UPf

Comissão de Depósito 0,125% (ao ano, taxa nominal)   (2) 
Taxa de Supervisão 0,03‰ (mensal) (3) 
Outros Custos (4) 
 
 
 
 
Rotação média da carteira em 2010 

Volume de transacções 0,00 
Valor médio da carteira 11.905.586 

Rotação média da carteira (%) 0,00% 
 

T  axa Global de Custos
Custos imputados ao Fundo em 2010 Valor % do VLGF 
Comissão de Gestão 59.870 0,50 
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pósito 14.88 0,1Comissão de De 2 3 
Taxa de Supervisão 0,04 4.271 
Custos de Auditoria 3.378 0,03 
Outros Custos - - 

Total 82.401 -
Taxa Global de Custos (TGC) - 0,70

 

 
(1) A comissão de resgate incide sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo com o prazo de 

antiguidade da subscrição. 

demais impostos, constituem encargos do Fundo. Para efeitos de 
incidência das comissões de gestão e de depósito, define-se como Valor Global do Fundo (VGF) o valor 

l do activo deduzido dos passivos que respeitem montantes a pagar pelo Fundo, com 

(2) A comissão é calculada mensalmente sobre o Valor Global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão. A 
comissão é cobrada e liquidada mensalmente até 5 (cinco) dias úteis após a data do cálculo mensal da unidade de 
participação. 

(3) Incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao último dia útil do mês. Sempre que da aplicação desta 
permilagem resultar um valor inferior a €200 ou superior a €20.000, a taxa mensal devida corresponderá a um 
destes limites. 

(4) O Fundo suportará os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. As despesas relativas à 
compra e venda de valores por conta do Fundo, designadamente comissões bancárias e de corretagem, taxas de 
bolsa, taxa por operações fora de bolsa e 

correspondente ao tota
excepção dos relacionados com empréstimos. 

 
5.1 Comissão de Gestão 
a) Valor da comissão: a comissão de gestão é de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o montante investido noutros 

organismos de investimento colectivo e de 2% (dois por cento) sobre o VGF deduzido da totalidade do investimento 
noutros organismos de investimento colectivo. Ambas as comissões são nominais e anuais. 

b) Modo de cálculo da comissão: a comissão é calculada mensalmente sobre o valor global de cada uma das tipologias de 
investimento, antes de comissões e taxas de supervisão. 

c) Condições de cobrança da comissão: a comissão é cobrada e liquidada mensalmente até 5 (cinco) dias úteis após a data 
do cálculo mensal do valor da unidade de participação.  

d) Comissão de Performance: será ainda calculada mensalmente e cobrada anualmente uma comissão de performance, 
sempre que a rendibilidade do Fundo seja positiva em relação à última valorização do ano anterior e superior à Euribor a 

no civil acrescida de duzentos e cinquenta pontos base, de acordo com a 
eguinte fórmula: 

 

m que: 

o e ponderado de todas as comissões de gestão passíveis de serem apuradas não pode representar mais de 
5,00% do VLGF. Excluem-se desta percentagem as comissões de depósito e as comissões de performance cobradas por 
alguns fundos em que o Fundo investe e que pode atingir em valor absoluto 40% da performance obtida por esses 
fundos. 

issão de Depósito 

12 meses aferida no primeiro dia de cada a
s

20,0% x [(UPf/UPi-1)-(Euribor12m+2,50%)] 
 
e
UPi - Valor da Unidade de Participação em 31 de Dezembro do ano n-1 
UPf – Valor da Unidade de Participação em 31 de Dezembro do ano n 
 

e) O facto do Fundo investir noutros fundos geridos pela própria sociedade e por outras entidades do grupo Banif poderá 
potenciar conflitos de interesse e gerar um comissionamento adicional para as sociedades envolvidas, ainda que neste 
caso não sejam cobradas quaisquer comissões de subscrição ou resgate. 

f) Para além das comissões referidas, o Fundo suporta as comissões de gestão dos outros fundos em que investe. O valor 
cumulativ

 
5.2  Com
 
a) Valor da comissão: a comissão de depósito é de 0,125% (zero vírgula cento e vinte e cinco por cento) ao ano, taxa 

nominal. 
b) Modo de cálculo da comissão: a comissão é calculada mensalmente sobre o Valor Global do Fundo antes de comissões e 

taxas de supervisão. 
n a comissãoc) Co dições de cobrança d : a comissão é cobrada e liquidada mensalmente até 5 (cinco) dias úteis após a data 

do cálculo mensal do valor da unidade de participação 
 



    
 

Infra Invest – Fundo Especial de Investimento Aberto 14/25

onsultoria dos projectos desde que estes venham a ser adquiridos pelo Fundo; 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas relativos à certificação das contas 

esde que relacionadas com os investimentos 

a de 

isão mensal de 0,03‰ (zero vírgula zero três por mil) paga à CMVM, e que incide sobre o seu valor 
 aplicação desta permilagem resultar um valor 

inferior a €200 (duzentos Euros) ou superior a €20.000 (vinte mil Euros), a taxa mensal devida corresponderá a um 

 A remuneração do Consultor não constitui encargo adicional para Fundo. 

 Fundo é um fundo de capitalização, pelo que não há distribuição de rendimentos, os quais, caso existam, estarão 
lor da unidade d

 

APÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E DE 

. Características Gerais das Unidades de Participação 

s de características idênticas e sem valor nominal, designadas por unidades de participação, 
s quais conferem direitos idênticos aos participantes. 

.2. Forma de Representação 

s unidades de participação adoptam a forma escritural e não são fraccionadas, para efeitos de subscrição e de resgate. 

. Valor da Unidade de Participação 

.1. Valor Inicial 

 valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo é de 100€ (cem Euros). 

ra efeitos de subscrição, será o conhecido e divulgado no primeiro dia útil do mês 
guinte àquele a que o pedido de subscrição foi realizado. O pedido de subscrição é assim realizado a preço desconhecido. 

 participação, para efeitos de resgate é o valor conhecido e divulgado no primeiro dia útil do décimo 
ês subsequente ao mês do pedido. Os prazos estão descritos na tabela de liquidação dos resgates em relação ao mês do 

razos de Resgate do presente Capítulo. O pedido de resgate será assim realizado a preço 
esconhecido. 

5.3.  Outros Encargos 
 
Para além da comissão de gestão e de depósito, constituem encargos do Fundo, os seguintes: 
a) Custos de c
b) Custos de registo e de certificação; 
c) Honorários de revisores 

do Fundo; 
d) Todas as despesas com honorários de advogados e solicitadores, d

efectuados pelo Fundo; 
e) Todas as despesas ou custos judiciais referentes a processos em que estejam envolvidos activos do Fundo; 
f) Impostos relativos a rendimentos produzidos pelo património do Fundo; 
g) Seguros, obrigatórios ou não, que tenham por objecto activos integrantes do património do Fundo; 
h) Comissões bancárias com excepção da comissão de depósito, de corretagem, comissões de bolsa e de operações for

bolsa, bem como outros encargos relativos à compra e venda de valores mobiliários; 
i) Impostos e taxas que sejam devidos pela transacção e detenção de activos integrantes do património do Fundo; 
j) Outros encargos devidamente documentados, que sejam realizados no cumprimento de obrigações legais do Fundo; 
k) Taxa de superv

líquido global correspondente ao último dia útil do mês. Sempre que da

destes limites; 
l)
 
6. Política de Rendimentos 
 
O
incorporados no va e participação sendo aplicados de acordo com a política de investimento do Fundo. 

 
C

REEMBOLSO 
 
 
1
 
1.1 Definição 
 
O Fundo é representado por parte
a
 
1
 
A
 
2
 
2
 
O
 
2.2. Valor para efeitos de Subscrição 
 
O valor da unidade de participação, pa
se
 
2.3. Valor para efeitos de Resgate 
 
O valor da unidade de
m
pedido, conforme ponto 4.2. P
d
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. Condições de Subscrição 

ão são aceites subscrições em espécie. 

 é de 25.000€ (vinte e cinco mil Euros) para a subscrição inicial, e de 500€ (quinhentos 
uros) para as subscrições adicionais. 

.2. Comissões de subscrição 

ão existe qualquer comissão para efeitos de subscrição.  

me-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de emissão é integrado no activo 

utro, incorporado no valor 

dades comercializadoras após as quinze horas e trinta minutos do 
último dia útil de cada mês só serão considerados como pedidos efectuados no mês seguinte. 

adoras agregarão todos os pedidos de subscrição efectuados em cada mês, efectuando-se a 
subscrição no primeiro dia útil do mês subsequente. 

. Condições de Resgate 

Não são aceites resgates em espécie. 

gate 

de reembolso, de acordo com o prazo de 

− Até ao final do 4º ano (inclusive), incide uma comissão de 105% (cento e cinco por cento) sobre a valorização obtida 

ssão de 1% (um por cento) sobre o montante resgatado. 

ta efectiva do resgate. 

o de resgate para os participantes que subscrevam o Fundo entre o 1º e o 90º dia posteriores ao 
ício de actividade do Fundo. 

 
4.2
 

m a seguinte tabela da liquidação dos resgates em 
relação ao mês do pedido, sendo a liquidação financeira efectuada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a data 
de divulgação da unidade de participação para efeitos de resgate.  

  

 
3
 
N
 
3.1. Mínimos de Subscrição 
 
O montante mínimo de subscrição
E
 
3
 
N
 
3.3. Data da Subscrição Efectiva 
 
a)  A subscrição assu

do Fundo, ou seja, no primeiro dia útil do mês seguinte a que se refere o pedido de subscrição, data em que o respectivo 
valor é por um lado debitado ao participante que adquire unidades de participação e, por o
global do Fundo. 

b) Os pedidos efectuados através dos balcões das enti

c) As entidades comercializ

 
4
 

 
4.1. Comissões de Res

 
O resgate das unidades de participação está sujeito às seguintes comissões 
permanência no Fundo: 

com um mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o montante resgatado,  
− A partir do 5º ano (inclusive), incide uma comi

 
Para a aplicação das comissões de resgate previstas será considerado o prazo que decorre entre a subscrição efectiva das 
unidades de participação e a da
 
Haverá isenção de comissã
in

. Prazos de Resgate 

O resgate só será efectivo 10 meses após o pedido, de acordo co
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Tabela da liquidação dos resgates em relação ao mês do pedido 

 

Data do Pedido de Resgate Data de cálculo do Valor 
da UP para efeitos de 

resgate (último dia útil) 

Data de divulgação do valor 
da unidade de participação 
para efeitos de resgate (1º 

dia útil) 

Data de liquidação 
Financeira 

(Até 5 dias úteis após a data 
de cálculo) 

Janeiro Outubro Novembro Novembro 
Fevereiro Novembro Dezembro Dezembro 
Março Dezembro Janeiro do ano seguinte Janeiro do ano seguinte 
Abril Janeiro do ano seguinte Fevereiro do ano seguinte Fevereiro do ano seguinte 
Maio Fevereiro do ano seguinte Março do ano seguinte Março do ano seguinte 
Junho Março do ano seguinte Abril do ano seguinte Abril do ano seguinte 
Julho Abril do ano seguinte Maio do ano seguinte Maio do ano seguinte 
Agosto Maio do ano seguinte Junho do ano seguinte Junho do ano seguinte 
Setembro Junho do ano seguinte Julho do ano seguinte Julho do ano seguinte 
Outubro Julho do ano seguinte Agosto do ano seguinte Agosto do ano seguinte 
Novembro Agosto do ano seguinte Setembro do ano seguinte Setembro do ano seguinte 
Dezembro Setembro do ano seguinte Outubro do ano seguinte Outubro do ano seguinte 

a) Os pedidos efectuados através dos balcões das entidades comercializadoras após as quinze horas e trinta minutos do 
último dia útil de cada mês só serão considerados como pedidos efectuados no mês seguinte. 

b) As entidades comercializadoras agregarão todos os pedidos de resgate efectuados em cada mês, efectuando-se o resgate 
de acordo com a tabela da liquidação dos resgates. 

c) O método de custeio utilizado para efeitos de apuramento da comissão de resgate a utilizar, se houver várias 
subscrições, é o FIFO: as primeiras unidades de participação subscritas pelo investidor serão as primeiras a serem 
resgatadas.  

 
5.   Admissão à negociação 
 
A Entidade Gestora não irá solicitar, por princípio, a admissão à negociação em mercado de valores mobiliários das unidades 
de participação do Fundo. 
 
 
CAPÍTULO IV   DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
 
Os participantes do Fundo têm direito a: 

a) Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do Fundo, sem quaisquer encargos, qualquer que seja a sua 
modalidade de comercialização do Fundo e a entidade comercializadora; 

b) Obter o prospecto completo sem quaisquer encargos, junto da Entidade Gestora e do depositário e das entidades 
comercializadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do Fundo; 

c) Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem encargos aos participantes que 
o requeiram; 

d) Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da Lei e das condições constantes dos documentos 
constitutivos do Fundo; 

e) Receber a sua quota-parte do Fundo em caso de liquidação do mesmo; 
f) A ser ressarcidos pela entidade gestora dos prejuízos sofridos, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização 

que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito, sempre que a diferença entre o valor que deveria ter sido 
apurado e o valor efectivamente utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior, em termos acumulados, 
a 0,5% e o prejuízo sofrido, por participante, seja superior a 5 Euros.  

g) Ser ressarcidos pela Entidade Gestora em virtude de erros ocorridos na imputação das operações de subscrição e 
resgate ao património do Fundo, designadamente pelo intempestivo processamento das mesmas; 

h) Receber os montantes devidos nos termos dos pontos anteriores num período não superior a 30 (trinta) dias após a 
detecção do erro, sendo tal procedimento individualmente comunicado aos mesmos dentro de idêntico prazo; 

i) Ser informados individualmente nas seguintes situações: 
- Aumento das comissões que constituem encargo do Fundo ou dos participantes; 
- Alteração substancial da política de investimento; 
- Fusão com outro ou outros Fundos; 
- Substituição da Entidade Gestora; 
- Liquidação do Fundo. 

 
A subscrição de unidades de participação do Fundo implica a aceitação dos documentos constitutivos e confere à Banif Gestão 

16/25
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de Activos os poderes necessários para realizar os actos de administração do Fundo. 
 
 
CAPÍTULO V CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO E 

RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
1.   Liquidação do Fundo 
 
a) Quando os interesses dos titulares de unidades de participação o recomendem e caso o Fundo se encontre em actividade 

há pelo menos um ano, a Entidade Gestora poderá proceder à liquidação e partilha do Fundo, devendo comunicar o facto 
individualmente a cada participante, publicá-lo imediatamente e efectuar o pagamento do produto da liquidação aos 
participantes num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis: 
- nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., do Banif – Banco de Investimento, S.A. e na sede da 

Entidade Gestora; 
- através da internet em www.banifib.com; 
- no sistema de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 

b) A decisão de liquidação do Fundo por parte da Entidade Gestora determina a imediata suspensão das subscrições e dos 
resgates do Fundo. 

c) Os participantes não podem requerer a liquidação ou partilha do Fundo. 
 
 
2. Suspensão da Emissão e do Resgate das Unidades de Participação 
 
a) A Banif Gestão de Activos poderá suspender a emissão e o resgate das unidades de participação sempre que o interesse 

dos participantes o aconselhe. 
b) A Banif Gestão de Activos poderá ainda mandar suspender as operações de resgate, sempre que na data do 

processamento dos resgates, os pedidos de resgate de unidades de participação excedam em 5% (cinco por cento) os 
pedidos de subscrição. 

c) Decidida a suspensão, a Banif Gestão de Activos deverá diligenciar no sentido de ser afixado, nas Agências do Banif – 
Banco Internacional do Funchal, S.A. e do Banif – Banco de Investimento, S.A. e na sua Sede, em local bem visível, aviso 
destinado a informar o público sobre a situação de suspensão e, logo que possível, a sua duração. 

d) A suspensão dos resgates abrange os pedidos de resgate que tenham sido apresentados no mês da entrada na Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários da comunicação da decisão de suspensão do resgate. 

e) Após o levantamento da suspensão dos resgates, o processamento dos mesmos será realizado de acordo com a data do 
pedido, sendo estes processados dos mais antigos para os mais recentes. 

d) A suspensão do resgate pelos motivos acima enunciados não determina a suspensão simultânea dos pedidos de 
subscrição, mas a subscrição só pode efectuar-se mediante declaração escrita do participante de que tomou 
conhecimento prévio da suspensão do resgate. 

 
 
 
   

http://www.cmvm.pt/
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PARTE II INFORMAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DO ANEXO II PREVISTO NO ARTIGO 64.º DO 
REGIME JURÍDICO DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO APROVADO 
PELO DECRETO-LEI N.º 252/2003, DE 17 DE OUTUBRO 

 
 
CAPÍTULO I OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 
 
 
1. Outras informações sobre a Entidade Gestora 
 
a) Órgãos sociais: 
 

 
Órgão de Administração:  
 
Presidente: Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes 
Vice-Presidente: Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 
Vogais: Dr. Luís Filipe Saramago Carita 
 Dr. Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme 
 Dr. Pedro Brandão de Melo e Castro 
 Dr. Carlos Eduardo Pais Jorge 
  Dr. Alexandre Jaime Boa-Nova e Moreira dos Santos              
 
Órgão de Fiscalização:  
 
Sociedade Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada pelo Senhor Dr. João 
Carlos Miguel Alves 
Suplente - Dra. Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto 
 
Mesa da Assembleia-Geral:  
 
Presidente - RENTIPAR FINANCEIRA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. representada pela Sra. Dra. Maria 
Teresa Henriques da Silva Moura Roque Dal Fabbro 
Secretário - Dra. Ângela Maria Simões Cardoso Seabra Lourenço 
 
Principais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da sociedade gestora: 
 
Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes 
 
Presidente do Conselho de Administração:  
Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.  
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A. 
Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
Banif Multifund, Ltd.  
Banif International Asset Management, Ltd.  
Banif Securities, Inc. 
Banif Securities Holdings, Ltd 
Econofinance, S.A. 
Banif Gestão de Ativos (Brasil), S.A. 
Inverpyme SCR de Regimen Comum, S.A. 
Ecoprogresso Trading, S.A. 
Beta Securitizadora, S.A. 

 
Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração: 
Banif – Banco de Investimento, S.A 
 
Vice-Presidente do Conselho de Administração: 
Centro Venture – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. 
Banif - Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
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Vogal do Conselho de Administração:  
Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. 
Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 
Banif S.G.P.S., S.A. 
Banif Investimentos – S.G.P.S., S.A. 
Banif Financial Services Inc. 
Fomentinvest – S.G.P.S., S.A. 
Banif Bank Malta Plc. 

 
Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 
 
Presidente do Conselho de Administração: 
GestArquipark - Sociedade Imobiliária, S.A. 
 
Vice-Presidente do Conselho de Administração: 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
Aplicação Urbana XIII Investimento Imobiliário S.A. 
GCC Lisboa – Gestão de Centros Comerciais, S.A. 
Aplicação Urbana XIV – Investimento Imobiliário, S.A. 

 
Vice-Presidente da Comissão Executiva e Vogal do Conselho de Administração: 
Banif - Banco de Investimento, S.A. 
Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. 
 
Vogal do Conselho de Administração: 
Banif MultiFund, Ltd. 
Banif International Asset Management, Ltd. 
Banif - Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 
Banif Gestão de Ativos (Brasil), S.A. 
Inverpyme SCR de Regimen Comum, S.A. 
Banieuropa Holding S.L. Sociedade Unipessoal 
 
Dr. Luís Filipe Saramago Carita       
               
Vogal do Conselho de Administração: 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Aplicação Urbana XIII Investimento Imobiliário S.A. 
GCC Lisboa – Gestão de Centros Comerciais, S.A. 
Aplicação Urbana XIV – Investimento Imobiliário, S.A. 
GestArquipark - Sociedade Imobiliária, S.A       
Banif Real Estate Polska, Limited Liability Company  
 
Gerente: 
Pedidos Liz – Investimento Imobiliários Lda. 
Tiner Polska 
 
Dr. Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme    
           
Vogal do Conselho de Administração: 
Banif – Banco de Investimento, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
Banif Securities, Inc. 
Banif Ecoprogresso Trading, S.A. 
Bankpime – SGIIC, S.A. 
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Dr. Carlos Eduardo Pais Jorge      
         
Vogal do Conselho de Administração: 
Banif – Banco de Investimento, S.A. 
Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
GestArquipark - Sociedade Imobiliária, S.A. 
Banif – Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 
Banif Securities Inc. 
Banif Multifund, Ltd. 
Banif International Asset Management.Ltd. 
Banif Ecoprogresso Trading, S.A. 
Banif Securities Holdings, Ltd. 

 
Dr. Pedro Brandão de Melo e Castro 
 
Vogal do Conselho de Administração: 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
 
Dr. Alexandre Jaime Boa-Nova e Moreira dos Santos    
            
Vogal do Conselho de Administração: 
Banif – Banco de Investimento, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Banif Multifund, Ltd. 
Banif International Asset Management, Ltd. 
Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 
 
b) Relações de grupo com as restantes entidades: 

- A entidade gestora faz parte integrante do grupo BANIF, sendo detida em 100% pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. 
- O Banif Banco de Investimento, S.A., entidade depositária, é detido em 100% pela Banif Investimentos, S.G.P.S., S.A 

que por sua vez é detida a 100% pela Banif – S.G.P.S., S.A..  
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c) Fundos de Investimento geridos pela Sociedade Gestora (dados a 31 de Dezembro de 2010): 
 
 

 

 
DENOMINAÇÃO 

 
TIPO 

 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

VLGF 
EM EUROS 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
ABERTOS 
Banif Euro Tesouraria F.I.M. Aberto Tesouraria 

Euro 
Mín. 60% em Instrumentos de Curto Prazo Euro

15.788.957 1.083 
Banif Euro Corporates  F.I.M. Aberto Obrigações 

Taxa Variável  
Mín. 50% em Obrigações de Taxa Variável Euro

20.238.707 373 
Banif Euro Financeiras F.I.M. Aberto Obrigações 

Taxa Variável 
Min. 2/3 em Obrigações, min. 50% em Obrigações de Taxa 
Variável Euro, máximo 49% Obrigações de Taxa Fixa Euro 11.854.313 17 

Banif Euro Crédito F.I.M. Aberto Obrigações 
Taxa Fixa  

Min. 50% em Obrigações Taxa Fixa Euro
4.760.240 44 

Banif Acções Portugal F.I.M. Aberto Acções 
Nacionais 

Mín. 2/3 em Acções Nacionais
6.194.487 599 

Banif PPA Fundo Poupança Acções Mín. 75% em Acções Nacionais 263.159 60 
Banif Euro Acções F.I.M. Aberto Acções 

União Europeia 
Mín. 2/3 em Acções da U.E., Suíça e Noruega

16.740.640 290 
Banif Ibéria F.I.M. Aberto Flexível F. Acções e acções admitidas à negociação na Euronext Lisboa e 

Bolsa de Valores de Madrid 6.029.139 18 
Banif Investimento 
Conservador 

F.I.M. Aberto Flexível F. Acções, obrigações e outros, Acções e Obrigações, Máx. 25% 
acções 818.911 48 

Banif Investimento 
Moderado 

F.I.M. Aberto Flexível F. Acções, obrigações e outros, Acções e Obrigações, Máx 60% 
acções 875.491 35 

Banif Gestão Patrimonial  F.E.I. Aberto Hedge Funds, F.Imobiliários, F.Arte, F.Acções, F.Obrigações, 
F.Tesouraria, Commodities, etc. 13.930.773 348 

Banif Gestão Activa  F.E.I. Aberto Hedge Funds, F.Imobiliários, F.Arte, F.Acções, F.Obrigações, 
F.Tesouraria, Commodities, etc. 4.052.155 135 

Banif Europa de Leste  F.E.I. Aberto F. Acções ou acções, f. Obrigações ou obrigações e f. Imobiliários, 
maioritariamente da Europa de Leste 2.685.587 150 

Banif Ásia F.E.I. Aberto F. Acções ou acções, f. Obrigações ou obrigações e f. Imobiliários, 
hedge funds maioritariamente no continente asiático 3.891.774 45 

Banif Brasil (ex- Banif 
América Latina) 

F.E.I. Aberto F. Acções ou acções, f. Obrigações ou obrigações e f. Imobiliários, 
hedge funds maioritariamente da América Latina 6.244.624 93 

Infra Invest F.E.I. Aberto Activos de infra-estruturas 11.755.908 2 
FECHADOS 
Art Invest  F.E.I. Fechado Obras de Arte e UP’s de fundos de política de investimento similar 2.466.925 24 
Fundo de Gestão Passiva F.E.I. Fechado Política de Gestão Passiva 560.228.928 1.743 

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
ABERTOS 
Banif Imopredial F.I.I. Aberto Mín. 75% em Imóveis 300.981.249 7659
FECHADOS 
Banif Imogest F.I.I. Fechado Mín. 75% em Imóveis 142.008.747 17
Citation F.I.I. Fechado Mín. 80% em Imóveis 43.782.231 5
Lusíadas F.I.I. Fechado Mín. 80% em Imóveis 21.844.198 3
Imóveis Brisa F.I.I. Fechado Mín. 75% em Imóveis 7.877.400 1
Prime FII  F.I.I. Fechado Mín. 75% em Imóveis 6.481.830 4
Porto Novo F.I.I. Fechado Mín. 75% em Imóveis 10.809.175 4
JMR F.I.I. Fechado Mín. 75% em Imóveis 8.051.269 2
Banif Fortuny F.I.I. Fechado Min. 75% em Imóveis 9.335.023 1
Pabyfundo F.I.I. Fechado Min.75% em Imóveis 20.622.172 1
Imogharb F.I.I. Fechado Min. 75% em Imóveis 8.970.290 4
Banif Renda Habitação F.I.I.A.H. Min. 75% em Imóveis 10.046.453 1
Banif Property F.E.I.I. Fechado Mín. 75% em Imóveis, mín. 90% arrendamento ao Grupo Banif 95.091.000 645
Banif Gestão Imobiliária F.E.I.I. Fechado Min. 75% em Imóveis 23.249.246 1

N.º Total de Fundos: 32 1.397.970.999 13.455

 
 

d) Proveitos de natureza não pecuniária 
 
Não aplicável. 
 
 

21/25



    
 

Infra Invest – Fundo Especial de Investimento Aberto 22/25

e) Contacto para esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas relativas ao Fundo  
 
Direcção Comercial Banif Gestão de Activos 
Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º piso 
1070-274 Lisboa 
Tel. 21 381 62 00 
Fax: 21 381 62 01 
e-mail: gactivos@banifib.pt  

2. Consultores de investimento 
 
A Entidade Gestora terá como Consultor de Investimento o Banif – Banco de Investimento, S.A.. 
 
3. Auditor do Fundo 
 
A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a BDO BDC & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Lda, representada pelo Dr. João Guilherme Melo de Oliveira, e cuja sede se situa na Avenida da República, nº 50 - 10º, 1069-
211 LISBOA. 
 
4. Autoridade de supervisão do Fundo 
 
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários é a entidade supervisora do Fundo. 
 
 
CAPÍTULO II   DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
 
1. Valor da unidade de participação 
 
a) O valor mensal das unidades de participação é divulgado: 

- nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal e Banif – Banco de Investimento, S.A. e na sede social da 
Banif Gestão de Activos; 

- através da internet em www.banifib.com. 
b) O valor mensal das unidades de participação é ainda publicado no sistema de divulgação de informação da CMVM, 

www.cmvm.pt, no dia seguinte ao seu apuramento. 
 
2. Admissão à negociação 
 
As unidades de participação do Fundo não se encontram admitidas à negociação. 
 
3. Consulta da carteira do Fundo 
 
A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no sistema de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 
4. Documentação do Fundo 
 
a) Os prospectos do Fundo, completo e simplificado, bem como os documentos de prestação de contas, anual e semestral, 

encontram-se disponíveis: 
- nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal e nas instalações do Banif – Banco de Investimento, S.A. e 

na sede social da Banif Gestão de Activos; 
- na internet em www.banifib.com. 

b) Será publicado um aviso no sistema de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt, informando de que se 
encontram à disposição para consulta nos locais acima referidos os documentos de prestação de contas do Fundo, anual 
e semestral, no prazo de 90 dias e de 60 dias, respectivamente. Estes documentos poderão ser enviados sem encargos 
aos participantes que o requeiram. 

c) Será ainda disponibilizada aos investidores do Fundo, com uma periodicidade mínima anual, informação sobre a evolução 
do nível do risco e rendibilidade inerente ao Fundo, bem como uma descrição das respectivas condicionantes e de 
quaisquer factos relevantes que tenham impacto no valor do património do Fundo. 

 
 

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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5. Contas do Fundo 
 
a) As contas anuais do Fundo são encerradas com referência a 31 de Dezembro de cada ano, sendo disponibilizadas nos 

três meses seguintes. 
b) As contas semestrais do Fundo são encerradas com referência a 30 de Junho sendo disponibilizadas nos dois meses 

seguintes. 
 
 
CAPÍTULO III   EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS RESULTADOS DO FUNDO 
 
 
a) Rendibilidade e risco históricos 
 
Evolução do valor da Unidade de Participação 
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Rendibilidade e risco históricos 
 

Ano Rendibilidade (%) Risco (%) Nível Risco 
2010 -1,06 0,28 1 

‐1,2

‐1

‐0,8

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

2010

Rendibilidade (%)

 
 
 
 
b) Nota explicativa 
 
Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão 
não se verificar no futuro.  
As rendibilidades que 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). 
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CAPÍTULO IV   PERFIL DO INVESTIDOR A QUE SE DIRIGE O FUNDO 
 
 
O Fundo destina-se a investidores em cujo perfil se enquadrem as seguintes características: capacidade para assumir riscos; 
perspectiva de investimento a médio prazo com um mínimo de 5 anos; capacidade para suportar oscilações de preços nas 
Unidades de Participação. 
 
O Fundo dirige-se essencialmente a clientes particulares e institucionais cujo objectivo seja a obtenção de um elevado retorno 
do capital aplicado, com um horizonte recomendado de investimento mínimo de 5 anos. 
 
 
CAPÍTULO V   REGIME FISCAL 
 
 
A PRESENTE SÚMULA DO REGIME FISCAL GENERICAMENTE APLICÁVEL DO FUNDO E DOS SEUS PARTICIPANTES NÃO 
DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM VIGOR, NEM CONSTITUI GARANTIA QUE O REGIME FISCAL SE 
MANTENHA INALTERADO DURANTE O PERÍODO DO INVESTIMENTO. 
 
1. Fundo 
 
1.1. Rendimentos 
 
Rendimentos de unidades de participação em fundos constituídos de acordo com a legislação nacional: 
- Os rendimentos distribuídos ou obtidos a título de resgate das respectivas participações sociais estão isentos de tributação. 
 
Rendimentos de unidades de participação em fundos constituídos de acordo com a legislação estrangeira: 
- Os rendimentos distribuídos ou obtidos a título de resgate das respectivas participações sociais são sujeitos a tributação, 
autonomamente, à taxa de 20%. 
 
Outros rendimentos: 
São tributados de acordo com as normas aplicadas aos fundos de investimento. 
Obtidos no território português: 
-  se se tratar de um rendimento isento de IRS, não será sujeito a tributação; 
- se se tratar de um rendimento tributado por retenção na fonte, a tributação é feita dessa forma. Assim, os juros de 

obrigações e de depósitos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 21,5% bem como os dividendos. 
- se se tratar de ganhos decorrentes de swaps cambiais, swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo são 

tributados, por retenção na fonte, à taxa de 21,5%; 
- os rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, são tributados autonomamente à taxa de 25%, incidente sobre o 

respectivo valor líquido obtido em cada ano, sendo o imposto entregue pela Entidade gestora até ao final do mês de Abril 
do ano seguinte àquele a que respeitar; 

Obtidos fora do território português: 
- os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais valias, são tributadas autonomamente à taxa de 

20%, relativamente a rendimento de títulos de dívida, lucros distribuídos e rendimentos de fundos de investimento, e à taxa 
de 25% nos restantes casos, incidente sobre o respectivo valor liquido obtido em cada ano. 

- Nos casos supra identificados, o imposto é entregue no Estado pela respectiva entidade gestora até ao final do mês de Abril 
do ano seguinte àquele a que respeita. 

 
Aos rendimentos obtidos fora do território português por fundos de investimento constituídos e a operar de acordo com a 
legislação nacional poderá ser aplicado o mecanismo de crédito de imposto por dupla tributação internacional, nos termos do 
qual, ao imposto devido pelo Fundo deduz-se a menor das seguintes importâncias: 
 
- o imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos em causa; 
- o imposto que seria devido pelo Fundo se aqueles rendimentos tivessem sido obtidos em Portugal. 
 
Se existir uma convenção para eliminar a dupla tributação entre Portugal e o país de origem dos rendimentos, que não exclua 
a sua aplicação a fundos de investimento, a dedução a título de crédito de imposto não pode ultrapassar o imposto que seria 
pago nesse país nos termos previstos na convenção. 
 
Sendo obtidos rendimentos de diversos países, a dedução deve ser calculada separadamente para cada tipo de rendimento 
procedente de cada país. 
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Os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de tributação, pelas respectivas 
importâncias líquidas dos impostos sobre o rendimento pagos no estrangeiro. 
 
1.2. Mais-valias 
 
- Obtidas quer em território português quer fora: a tributação é autónoma à taxa de 10%, nas mesmas condições tal como se 

tratasse de pessoa singular residente. Assim, estão isentas as mais-valias provenientes da alienação de acções detidas pelo 
Fundo durante mais de 12 meses e de obrigações e outros títulos de dívida. 

 
2.   Participantes 
 
2.1. Residentes em território português 
 
Sujeitos passivos de IRS e de IRC fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- Os rendimentos estão isentos de IRS e de IRC sem prejuízo da opção de englobamento , nos respectivos termos legais, caso 

em que o imposto retido ou devido tem a natureza de imposto por conta. 
- Em caso de opção pelo englobamento o participante terá direito a uma dedução por dupla tributação económica (quanto aos 

rendimento provenientes de lucros, obtidos por entidades residentes em território português, sujeitas e não isentas de IRC), 
no montante de 50% de tais rendimentos. 

Sujeitos passivos de IRC e de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- Os rendimentos não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados pelos seus titulares como proveitos ou ganhos, 

e o montante do imposto retido ou devido ter a natureza de imposto por conta. 
- Em caso de opção pelo englobamento o participante terá direito a uma dedução por dupla tributação económica (quanto aos 

rendimento provenientes de lucros, obtidos por entidades residentes em território português, sujeitas e não isentas de IRC), 
no montante de 50% de tais rendimentos. 

- Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que, em consequência de isenção, não estejam obrigados à 
entrega da declaração de rendimentos, o imposto retido ou devido, corresponde às UP’s subscritas, será restituído pela 
entidade gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a estas UP’s; 

 
2.2. Não residentes em território português 
 
Os rendimentos respeitantes a UP’s estão isentos de IRS e de IRC. 
 
 
CAPÍTULO VI                                              ESTIPULAÇÃO DE FORO 
 
 
Todas e quaisquer questões emergentes da execução e interpretação do presente Regulamento de Gestão, bem como da 
actividade das entidades Gestora e Depositária, serão da competência do Foro da Comarca da Lisboa, com expressa renúncia 
a qualquer outro, salvo disposição imperativa contrária 
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