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REGULAMENTO DE GESTÃO DO OEI 
 

CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O OEI 
 
1. O OEI 
 
a) A denominação do OEI é BPI Perpétuas – Fundo Especial de Investimento Fechado (adiante designado apenas 

por OEI - (Organismo Especial de Investimento)). 
 
b) O OEI constitui-se como Fundo Especial de Investimento Fechado.  
 
 O objectivo principal do OEI é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de 

valores mobiliários emitidos por instituições financeiras e que tenham a natureza de acções preferenciais sem 
voto e de obrigações perpétuas subordinadas. 

 
c) O OEI foi constituído na sequência da oferta pública de distribuição de 20.000.000 unidades de participação, 

escriturais, nominativas, com o valor unitário de � 5.00 (cinco euros), num montante global de � 100.000.000 
(cem milhões de euros).  

 
 Na sequência da oferta o OEI foi constituído com um capital de �10.669.900 ao qual correspondem 2.133.980 

unidades de participação. 
 
d) A constituição do OEI foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 25 de Junho de 2009 

e iniciou a sua actividade em 13 de Agosto de 2009. 
 
2. A Entidade gestora 
 
a) O OEI é administrado pela BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 

SA, com sede no Largo Jean Monnet, 1- 5º, em Lisboa (adiante designada apenas por BPI Gestão de Activos ou 
Sociedade Gestora). 

 
b) A BPI Gestão de Activos é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente realizado é de � 2.500.000 

(dois milhões e quinhentos mil euros). 
 
c) A BPI Gestão de Activos constituiu-se em 20 de Julho de 1990 e encontra-se registada na CMVM como 

intermediário financeiro autorizado desde 29 de Julho de 1991. 
 
d) No exercício da sua função de entidade gestora e representante legal do OEI a BPI Gestão de Activos actua por 

conta dos participantes e no interesse exclusivo destes, competindo-lhe, em geral, a prática de todos os actos e 
operações necessários à boa concretização da política de investimentos, à administração dos activos do OEI e à 
comercialização das unidades de participação dos OEI que gere, e em especial: 

 
i) Seleccionar os activos para integrar os OEI; 
ii) Adquirir e alienar os activos dos OEI, cumprindo as formalidades necessárias para a válida e regular 

transmissão dos mesmos;  
iii) Exercer os direitos relacionados com os activos dos OEI; 
iv) Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do OEI, sem prejuízo da legislação 

específica aplicável a estas actividades;  
v) Esclarecer e analisar as reclamações dos participantes; 
vi) Avaliar a carteira e determinar o valor das unidades de participação e emitir declarações fiscais;  
vii) Observar e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documentos constitutivos dos OEI e dos 

contratos celebrados no âmbito dos OEI;  
viii) Proceder ao registo dos participantes; 
ix) Distribuir rendimentos; 
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x) Emitir e resgatar unidades de participação; 
xi) Efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo enviar certificados;  
xii) Conservar os documentos. 

 
e) A BPI Gestão de Activos e a entidade depositária cuja identificação completa é feita no número seguinte, 

respondem solidariamente, perante os participantes, pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares 
aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos OEI.  

 
3. Entidades Subcontratadas 
 
Não aplicável. 
 
4. O Depositário 
 
a) A entidade depositária dos valores mobiliários do OEI é o Banco BPI, SA (adiante designado apenas por Banco 

BPI), com sede na Rua Tenente Valadim, nº 284, no Porto e encontra-se registado na CMVM como intermediário 
financeiro desde 23 de Dezembro de 2002. 

 
b) O depositário, no exercício das suas funções, age de modo independente e no exclusivo interesse dos 

participantes e está sujeito, nomeadamente, aos seguintes deveres: 
 

i) Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos dos OEI e os contratos celebrados no âmbito 
dos OEI;  

ii) Guardar os activos dos OEI; 
iii) Receber em depósito ou inscrever em registo os activos do OEI; 
iv) Efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos relacionados com os activos do OEI de que 

a entidade gestora o incumba, salvo se forem contrários à lei, aos regulamentos ou aos documentos 
constitutivos;  

v) Assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o OEI a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos conformes à prática do mercado;  

vi) Verificar a conformidade da situação e de todas as operações sobre os activos do OEI com a lei, os 
regulamentos e os documentos constitutivos;  

vii) Pagar aos participantes os rendimentos das unidades de participação e o valor do resgate, reembolso ou 
produto da liquidação;  

viii) Elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para os OEI;  
ix) Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e dos passivos dos OEI;  
x) Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos documentos 

constitutivos dos OEI, designadamente no que se refere:  
 

1) À política de investimentos; 
2) À aplicação dos rendimentos do OEI; 
3) Ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e ao reembolso das unidades de participação.  

 
c) O Banco BPI e a BPI Gestão de Activos respondem solidariamente perante os participantes por todos os 

compromissos assumidos nos termos da lei e do presente regulamento. 
 
d) O Banco BPI poderá contratar com terceiras entidades o sub depósito dos valores do OEI, sem prejuízo da 

manutenção das suas obrigações perante os participantes e perante a Sociedade Gestora.  
 
5. As Entidades Comercializadoras 
 
As entidades responsáveis pela colocação das unidades de participação do OEI na oferta pública de subscrição junto 
dos investidores são o Banco BPI e o Banco Português de Investimento, SA, com sede na Rua Tenente Valadim, 
284, no Porto (adiante designado apenas por “BPI”). 
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O OEI é colocado presencialmente junto do Banco Português de Investimento, SA e das seguintes agências do Banco 
BPI, SA:  
 

 
Agência 

 

 
Morada 

 
Telefone 

 
Açores Lg da Matriz, 9500-094 Ponta Delgada 296 308 550 
Almada Av. D. Nuno Álvares Pereira, 68-B - 2800-177 Almada 212 739 500 
Antas R. Agostinho de Campos 373; - 4200-018 Porto 225 072 780 
Av Roma R. Conde de Sabugosa 6, 1700-116 Lisboa 218 411 530  
Av. da Liberdade Av.da Liberdade nª 249 -B 1250-143 Lisboa 213 513 170 
Aveiro R.Coimbra, 2 , 3810 - 086 Aveiro 234 372 700 
Baixa R.Comércio, n.º 104, 1100 - 150 Lisboa 213 213 800 
Barcelos R. Padre Alfredo da Rocha Martins, Edf D. Prior, 55, Lj 4 - 4750-255 Barcelos 253 801 120 
Beja  R. da Infantaria 17, n. 2,  R/C ESQ., 7800-470 Beja 284 312 190 
Benfica Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 5 A/B - 1500-501 Lisboa 217 709 020 
Braga Largo Barão de S. Martinho 4-13, 4700-306 Braga 253 206 270 
Castelo Branco Av.General Humberto Delgado nº66/66 A  6000-081 Castelo Branco 272 348 850  
Coimbra R.Visconde Luz, n.º 44, 3000 - 414 Coimbra 239 852 690 
Estoril Av. Biarritz, 4 C, Lj C, Monte Estoril, 2765-399 Estoril 214 643 890 
Évora Lg.Santa Catarina, 22, 7000 - 516 Évora 266 739 080 
Faro R.Vasco Gama, 22/24, 8000 - 442 Faro 289 830 590 
Gaia  Praceta 25 de Abril nº 11, 4430 - 257 Vila Nova de Gaia  223 741 080 
Guarda Rua Infante D. Henrique, 67, 6300-717 Guarda 271 205 030 
Guimarães R. Gil Vicente, 87-2.º, 4800-151, Guimarães 253 423 400  
Leiria Lg.Santana, 8, 2400 - 223 Leiria 244 830 840 
M. Pombal Av Fontes Pereira Melo, 4, 1050 -121 Lisboa 213 165 850 
Madeira R. da Alfândega nº 20, 9000 – 059 Funchal 291 210 670 
Maia Av Visconde de Barreiros 76; 4470-151 Maia 229 431 120  
Matosinhos Av. da República nº 275, 4450 - 242 Matosinhos 229 364 430 
Miraflores Av. José Gomes Ferreira Edf Atlas II 11; 1495-139 Algés 214 129 020 
Parede Av da República 1469, Bl A; 2775-275 Parede 214 589 300 
Portimão Av.Guarané, Edf "A Fábrica",  Bloco F, Loja R,  8500-507 Portimão 282 405 520 
Porto Boavista Av Boavista, 1103, 4100 - 129 Porto 226 072 201 
Póvoa do Varzim Av 25 de Abril, 119, 4495-322 Póvoa de Varzim 252 240 010 
S. João Madeira Pç Luis Ribeiro, nº 259 - 3700-172 São João de Madeira 256 800 070 
Sá da Bandeira R.Bonjardim,  57, 4000 - 124 Porto  222 075 180 
Saldanha Av República, N.º 3/3 A/B/C, 1050 - 185 Lisboa 213 508 080 
Santarém Lg Cândido dos Reis, 3 A/B, 2000-241 Santarém 243 356 060  
Setúbal R. António Nascimento, N.º 1/13, 2900 - 237 Setúbal 265 550 800 
V. N.  Famalicão Av. Marechal Humberto Delgado, Edf Thuya, 328, Lj 7, 4760-012 V. N. de Famalicão 252 302 870 
Valença Av. Miguel Dantas; 4930-678 Valença 251 830 010  
Vila Real Avª 1º de Maio 21 Loja 2 e 3; 5000 - 651 Vila Real 259 303 280 
Viseu R. Formosa n.º 1, 3500 - 135 Viseu 232 430 430 
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CAPÍTULO II - POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DE RENDIMENTOS 
 
1. Política de investimento do OEI 
1.1. Política de investimento 
 
a) O objectivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso a carteira diversificada de valores 

mobiliários emitidos por instituições financeiras e que tenham a natureza de acções preferenciais sem voto e de 
obrigações perpétuas subordinadas.  

 
 Estes valores mobiliários são emitidos por instituições financeiras ou por entidades por elas totalmente detidas, 

sem prazo de vencimento determinado, só podendo ser remidos ou reembolsados por opção dos respectivos 
emitentes, após autorização da respectivas autoridade de supervisão, sendo classificados como fundos próprios 
das instituições financeiras. 

 
 As acções preferenciais sem voto, não remíveis, são consideradas como elemento dos fundos próprios de base do 

emitente (Tier I). As suas condições prevêem o direito a dividendos prioritários, sendo os mesmos não 
cumulativos, sendo que o não pagamento de dividendos não constitui evento de incumprimento.  

 
 Em caso de insolvência ou liquidação do emitente as acções preferenciais sem voto, graduam a nível inferior de 

todos os credores do emitente, incluindo credores subordinados e a nível superior dos accionistas ordinários.   
 
 As obrigações perpétuas subordinadas são consideradas como elemento dos fundos próprios complementares do 

emitente (Upper Tier II). Os respectivos emitentes tem a faculdade de diferir o pagamento de juros, não 
constituindo esse facto um evento de incumprimento. Os juros não pagos e o capital em divida das obrigações 
perpétuas subordinadas podem ser chamados a absorver prejuízos do emitente, de forma a permitir a essa 
instituição o prosseguimento da sua actividade.  

 
 As obrigações perpétuas subordinadas graduam a um nível inferior ao de todos os restantes credores não 

subordinados, pelo que em caso de insolvência ou liquidação do respectivo emitente, o seu reembolso só pode ser 
efectuado após o pagamento de todos os credores cujos créditos graduem a um nível superior. 

 
b) Para além das acções preferenciais sem voto e das obrigações perpétuas subordinadas emitidas por instituições 

financeiras a carteira do OIC poderá ainda ser constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: 
 

i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 
 

1) Títulos de dívida pública; 
2) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados 

interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas 
estrangeiras); 

 
ii) Instrumentos financeiros derivados. 
iii) Depósitos bancários;  

 
c) Podem fazer parte do património do OEI meios líquidos, designadamente:  
 

i) Resultantes da venda de activos do OICVM e para posterior reinvestimento; 
ii) Em resultado da suspensão do investimento nos valores referidos no n.º 1, devido a condições desfavoráveis 

do mercado;  
iii) Sempre que a sociedade gestora considere adequado. 

 
d) O OEI só investe em títulos emitidos em euros e por Instituições Financeiras com sede em países da União 

Europeia.  
 
e) O OEI pode investir em valores admitidos à negociação em mercados regulamentados, admitidos à negociação 

em mercados não regulamentados e em valores não admitidos à negociação. 
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f) Não será aplicável o disposto no artigo 60º do Decreto-Lei 252/2003, de 17 de Outubro à realização de operações 

sobre activos do OEI, incluindo quaisquer operações de compra e venda, de operações cambais, sobre 
instrumentos financeiros derivados e operações de empréstimo e de reporte, quando realizadas fora de mercados 
regulamentados, podendo por isso ser contraparte dessas operações o Banco BPI, SA e quaisquer entidades em 
relação de domínio ou de Grupo com o mesmo. 

 
1.2. Benchmark (parâmetro de referência) 
 
O OEI não adopta parâmetro de referência.  
 
1.3. Limites legais ao investimento 
 
a) Excepto o disposto na alínea c) seguinte, o OEI não pode investir mais de 20% do seu valor líquido global em 

valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário emitidos por uma mesma entidade.  
 
b) O limite referido na alínea anterior não é aplicável a depósitos e a transacções sobre instrumentos financeiros 

derivados realizados fora de mercado regulamentado quando a contraparte for uma instituição sujeita a 
supervisão prudencial. 

 
c) O OEI pode investir até 100% do seu valor líquido global em títulos de dívida emitidos por uma mesma entidade 

desde que não exceda numa mesma emissão de obrigações de 20% do seu valor líquido global. 
 
d) A BPI Gestão de Activos pode contrair empréstimos por conta do OIC, com a duração máxima de 120 dias, 

seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 20% do seu valor líquido global, sem 
prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimo e reporte de valores mobiliários. 

 
1.5. Características especiais do OEI 
 
É característica especial da política de investimento do OEI o facto de investir em valores mobiliários emitidos por 
instituições financeiras e que tenham a natureza de acções preferenciais sem voto e de obrigações perpétuas 
subordinadas. 
 
1.6. Riscos 
 
Considerando a política de investimentos acima definida o OEI poderá reflectir diferentes factores de risco.  
 
Riscos inerentes à natureza das acções preferenciais sem voto e das obrigações perpétuas subordinadas 
 
Estes valores mobiliários são emitidos por instituições financeiras ou por entidades por elas totalmente detidas (e 
com garantia da instituição financeira), sem prazo de vencimento determinado, só podendo ser remidos ou 
reembolsados por opção dos respectivos emitentes, após autorização da respectivas autoridade de supervisão, sendo 
classificados como fundos próprios das instituições financeiras. 
 
As acções preferenciais sem voto, não remíveis, são consideradas como elemento dos fundos próprios de base do 
emitente (Tier I). As suas condições prevêem o direito a dividendos prioritários, sendo os mesmos não cumulativos, 
sendo que o não pagamento de dividendos não constitui evento de incumprimento.  
 
Em caso de insolvência ou liquidação do emitente as acções preferenciais sem voto, graduam a nível inferior de 
todos os credores do emitente, incluindo credores subordinados e a nível superior dos accionistas ordinários.   
 
As obrigações perpétuas subordinadas são consideradas como elemento dos fundos próprios complementares do 
emitente (Upper Tier II). Os respectivos emitentes tem a faculdade de diferir o pagamento de juros, não constituindo 
esse facto um evento de incumprimento. Os juros não pagos e o capital em divida das obrigações perpétuas 
subordinadas podem ser chamados a absorver prejuízos do emitente, de forma a permitir a essa instituição o 
prosseguimento da sua actividade.  
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As obrigações perpétuas subordinadas graduam a um nível inferior ao de todos os restantes credores não 
subordinados, pelo que em caso de insolvência ou liquidação do respectivo emitente, o seu reembolso só pode ser 
efectuado após o pagamento de todos os credores cujos créditos graduem a um nível superior. 
 
Risco de crédito e de taxa de juro 
 
O OEI tem associado o risco de crédito do emitente e ainda o risco de taxa de juro.  
 
Risco de utilização de derivados 
 
Poderá também reflectir os riscos associados à utilização de instrumentos financeiros derivados, tais como o risco de 
o OEI não reflectir as variações positivas no valor dos activos em carteira pelo facto de estes terem sido objecto de 
cobertura de risco financeiro ou o risco de o OEI poder registar perdas superiores às que registaria se não utilizasse 
instrumentos financeiros derivados pelo facto de estes terem sido utilizados para aumentar a exposição a um 
determinado activo num contexto de quebra de preço desse mesmo activo.  
 
A utilização de derivados, na medida em que gera um efeito de alavancagem dos investimentos, pode conduzir a uma 
ampliação dos ganhos ou das perdas, podendo ter um impacto substancial no valor da unidade de participação.  
 
O OEI tenderá a reflectir todos estes factores em simultâneo mas, uma vez que não estão definidos limites para cada 
tipo de activo, poderá, em ocasiões extremas, reflectir exclusivamente um único factor de risco. 
 
Risco de concentração  
 
O OEI poderá ter 100% do seu líquido global em títulos de dívida emitidos por uma mesma entidade podendo 
verificar-se desse modo uma concentração do risco num só emitente. 
 
Risco de liquidez 
 
O OEI poderá investir 100 do seu valor líquido global em valores mobiliários não admitidos à negociação, de onde 
decorre o risco de deter activos com pouca liquidez. 
 
Risco de liquidez das unidades de participação 
 
Importa salientar finalmente um risco que embora não seja do próprio OEI, é relevante para o participante: o risco 
inerente ao facto de estar em causa um fundo fechado que pela sua natureza determina uma menor liquidez para as 
unidades de participação. Assim, enquanto que num fundo aberto será em princípio, possível a qualquer momento 
obter o reembolso da aplicação, num fundo fechado esse reembolso apenas é possível decorrido o prazo de vigência 
previsto para o fundo ou se for encontrado um comprador em mercado secundário.   
 
2. Derivados, Reportes e Empréstimos 
 
Com o objectivo de proceder à cobertura do risco financeiro do OEI ou a uma adequada gestão do seu património, o 
OEI poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros derivados ou a operações de reporte e empréstimo de 
valores dentro das condições que a seguir se enunciam. 
 
2.1. Derivados 
 
a) Objectivo de cobertura de risco financeiro 
 

i) Como risco financeiro entende-se: 
 

• Risco de variação de preços dos activos que compõem a carteira; 
• Risco de variação das taxas de juro de curto ou de longo prazo; 
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• Risco de crédito que decorre do risco de incumprimento por parte das empresas emitentes das respectivas 
obrigações ou do risco de descida das cotações pelo efeito de degradação da qualidade de crédito; 

• Risco de flutuações cambiais, que se traduz em alterações no valor das posições em moeda estrangeira, 
quando convertidas para euros 

 
ii) Para cobertura do risco financeiro associado às aplicações em carteira, o OEI poderá utilizar os seguintes 

instrumentos: 
 

• Futuros e opções padronizados sobre taxas de juro, obrigações, acções, índices de acções, ETFs ou taxas 
de câmbio; 

• Forwards cambiais; 
• Swaps cambiais de curto prazo e swaps de longo prazo de taxa de juro ou de taxa de juro e de taxa de 

câmbio; 
• Derivados para cobertura de riscos de crédito, designadamente “Credit Default Swaps”. 

 
b) Para prossecução de objectivos de adequada gestão do património, o OIC poderá utilizar os seguintes 

instrumentos: 
 

• Futuros e opções padronizados sobre taxas de juro, obrigações, acções, índices de acções, ETFs ou taxas 
de câmbio; 

• Forwards cambiais; 
• Swaps cambiais de curto prazo e swaps de longo prazo de taxa de juro ou de taxa de juro e de taxa de 

câmbio; 
• Derivados para cobertura de riscos de crédito, designadamente “Credit Default Swaps”. 

 
c) Limites 
 

(i) O acréscimo da perda potencial máxima resultante da utilização de instrumentos financeiros derivados não 
pode exceder, a todo o momento, 10% do valor líquido global do património do OEI.  

 
(ii) Na determinação do limite previsto no número anterior, a entidade gestora tem em conta alterações 

substanciais recentes registadas na volatilidade dos mercados, considerando como pressupostos, no mínimo, 
a detenção da carteira do OEI por um período de 30 dias, um intervalo de confiança a 95% e, no máximo, 
volatilidades a um ano. 

 
2.2. Reportes e empréstimos 
 
O OEI poderá recorrer a operações de reporte e empréstimo de títulos com o objectivo de incrementar a rentabilidade 
da carteira, nas seguintes condições: 
 
a) A exposição do OEI a uma mesma contraparte em operações de empréstimo e de reporte, medida pelo valor de 

mercado dos activos emprestados, no caso das operações de empréstimo, e pela diferença entre as 
responsabilidades compradoras e vendedoras a prazo, no caso das operações de reporte, não pode ser superior a 
25% do seu valor líquido global, quando a contraparte for uma instituição de crédito de acordo com o previsto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de Outubro. 

 
b) As operações em que a garantia esteja depositada junto de uma terceira entidade, independente do prestador dessa 

garantia, não concorrem para o limite referido na alínea anterior. 
 
3. Valorização dos activos 
3.1. Momento de referência da valorização 
 
a) O valor da unidade de participação é calculado semanalmente tomando por base o último dia útil de cada semana 

e determina-se pela divisão do valor líquido global do OEI pelo número de unidades de participação em 
circulação. O valor líquido global do OEI é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de 
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comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira. O cálculo é efectuado e divulgado 
no primeiro dia útil seguinte ao dia da valorização. 

 
b) O valor líquido global do OEI é apurado de acordo com as seguintes regras: 
 

i) Os activos da carteira do OEI são valorizados semanalmente a preços de mercado, de acordo com as regras 
referidas no número 3.2. subsequente, sendo o momento de referência dessa valorização o momento de 
encerramento do mercado, de entre aqueles previstos no presente prospecto, que encerrar mais tarde 
considerando a hora portuguesa (momento adiante designado por Momento de Referência). Actualmente, de 
entre estes mercados aqueles que encerram mais tarde encerram às 22h00, hora portuguesa. 

 
ii) A composição da carteira do OEI a considerar em cada valorização semanal será a que se verificar no 

Momento de Referência desse dia (último dia útil de cada semana), salvo no caso das operações realizadas 
em mercados estrangeiros, em que poderão ser considerados os valores resultantes de transacções 
efectuadas até ao final do dia anterior.  

 
iii) O valor líquido global do OEI é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram a importância dos 

encargos efectivos ou pendentes, até à data da valorização da carteira. Para esse efeito, são considerados os 
seguintes encargos imputáveis ao OEI: despesas inerentes às operações de compra e venda de activos, 
encargos legais e fiscais, a taxa de supervisão, a comissão de gestão, a comissão de depósito e os custos 
emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento. 

 
3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
a) Valores mobiliários 
 

i) A valorização dos valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados será 
feita com base na última cotação disponível no Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à 
valorização da carteira do OEI; não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou 
não podendo a mesma ser utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em 
conta a última cotação de fecho disponível, desde que a mesma se tenha verificado nos 15 dias anteriores ao 
dia em que se esteja a proceder à valorização. Encontrando-se os valores mobiliários admitidos à 
negociação em mais do que um mercado regulamentado, o valor a considerar reflectirá os preços praticados 
no mercado que apresente maior quantidade, frequência e regularidade de transacções. 

 
ii) Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os títulos são considerados como não cotados 

para efeito de valorização e serão aplicados os seguintes critérios de valorização: 
 
 A valorização de acções não admitidas à cotação ou negociação em mercados regulamentados será feita 

com base em valores de ofertas de compra difundidas por um market maker da escolha da Sociedade 
Gestora disponibilizadas para o Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da 
carteira do OEI ou, na sua falta, com base em modelos teóricos, tais como o modelo dos cash-flows 
descontados, que sejam considerados adequados pela Sociedade Gestora para as características do activo a 
valorizar. Exceptua-se o caso de acções em processo de admissão à cotação em que se tomará por base a 
última cotação conhecida no momento de Referência das acções da mesma espécie, emitidas pela mesma 
entidade e admitidas à cotação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as 
emissões. 

 
 No caso de valores representativos de dívida e quando a Sociedade Gestora considere que, designadamente 

por falta de representatividade das transacções realizadas no mercado em que esses valores estejam cotados 
ou admitidos à negociação, a cotação não reflicta o seu presumível valor de realização ou nos casos em que 
esses valores não estejam admitidos à cotação ou negociação numa bolsa de valores ou mercado 
regulamentado, será utilizada a cotação que no entender da Sociedade Gestora melhor reflicta o presumível 
valor de realização dos títulos em questão no Momento de Referência. Essa cotação será procurada, 
alternativamente nas seguintes fontes: 
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1) Em sistemas internacionais de informação de cotações como o Finantial Times Interactive Data, o 
ISMA – International Securities Market Association, a Bloomberg, a Reuters ou outros que sejam 
considerados credíveis pela Sociedade Gestora; 

 
2) Junto de market makers da escolha da Sociedade Gestora, onde será utilizada a melhor oferta de 

compra dos títulos em questão, ou na impossibilidade da sua obtenção o valor médio das ofertas de 
compra e venda; 

 
3) Através de fórmulas de valorização baseadas em modelos teóricos de avaliação de obrigações. 

 
b) Outros valores representativos de dívida 
 
 Os valores representativos de dívida de curto prazo (bilhetes do tesouro, papel comercial e depósitos a prazo) 

serão valorizados pelo valor investido acrescido dos juros corridos. 
 
c) Instrumentos derivados 
 

i) Na valorização de instrumentos derivados admitidos à negociação em mercados regulamentados, utilizar-se-
á o preço de referência divulgado pelos respectivos Mercados para efeitos de liquidação dos contratos no 
Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OEI; 

 
ii) Não existindo cotação porque se trata de um instrumento derivado não admitido à negociação, ou no caso de 

a cotação existente não ser considerada representativa pela Sociedade Gestora utilizar-se-á, 
alternativamente, uma das seguintes fontes: 

 
1) Os valores disponíveis no Momento de Referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da 

carteira do OEI das ofertas de compra e venda difundidas por um market-maker da escolha da 
Sociedade Gestora; 

 
2) Fórmulas de valorização que se baseiem nos modelos teóricos usualmente utilizados que, no entender 

da Sociedade Gestora sejam consideradas mais adequadas às características do instrumento a valorizar.  
 
4. Exercício dos direitos de voto 
 
a) A BPI Gestão de Activos apenas participará nas Assembleias Gerais das sociedades em que detenha 

participações sociais, quer sejam sediadas em Portugal quer sejam sediadas no estrangeiro, quando considere 
haver interesse nessa participação. 

 
b) A BPI Gestão de Activos não tem uma política global pré-definida, no que respeita ao exercício de direitos de 

voto nas sociedades onde detém participações. Em cada momento, a BPI Gestão de Activos avaliará qual o 
sentido de voto que melhor defende os interesses dos participantes, tendo como objectivos a procura de valor e 
a solidez da empresa em que participa. 

 
c) Nos casos em que opte por participar nas Assembleias Gerais os direitos de voto serão exercidos directamente 

pela BPI Gestão de Activos ou em alternativa por representante que se encontre vinculado a instruções escritas 
emitidas pela BPI Gestão de Activos. 

 
5. Comissões e encargos a suportar pelo OEI 
 
As tabelas seguintes indicam (i) todos os encargos a suportar pelo OEI e a TGC que consiste no quociente entre a 
soma da comissão de gestão, comissão de depósito, taxa de supervisão, custos de auditoria e outros custos 
operacionais de um OEI, excluindo os custos de transacção, num dado período, e o seu valor líquido global médio 
nesse mesmo período e (ii) a distinção entre os encargos suportados directamente pelo investidor e os que são 
encargos do OEI. 
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Tabela de Custos imputáveis ao OEI e aos participantes 
 

Custos % da Comissão 
Imputáveis directamente ao participante 

Não existem 
Imputáveis directamente ao OEI 

Comissão de Gestão (anual) 0,725% 
Comissão de Depósito (anual) 0,025% 

Comissão de Performance 25% da rentabilidade líquida efectiva que exceda 80% do valor nominal subscrito, cobrada no final dos 
8 anos de prazo do produto. 

Taxa de Supervisão 0,03‰ 
Outros Custos Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento 

Comissão de admissão à cotação 
No caso de as unidades de participação do OEI serem objecto de admissão à cotação o OEI será 
responsável por suportar quer os valores que forem devidos por essa admissão quer os valores que forem 
devidos pela manutenção dessa admissão à negociação.  

Despesas com apoio jurídico 
fora da jurisdição portuguesa 

No caso de ser necessário o recurso a apoio jurídico para acompanhamento de processos referentes a 
activos emitidos por entidades sujeitas a jurisdições diferentes da portuguesa, o OEI será responsável por 
suportar os valores que forem devidos nesse contexto.   

 
5.1. Comissão de gestão  
 
a) Valor da comissão:  
  
 A comissão de gestão tem uma componente fixa e uma componente variável:  
 
 Componente Fixa:  
  
 A comissão de gestão é de 0,725% ao ano e reverte a favor da Sociedade Gestora. 
 
 Componente Variável:  
 
 Se na data da liquidação no final do prazo de duração do OEI inicialmente previsto de 8 anos e que termina no 

dia 14 de Agosto de 2017, a rentabilidade líquida (de impostos e da comissão de gestão fixa) for superior a 80% 
do valor global que for subscrito na data da constituição do OEI, é aplicada uma comissão de performance de 
25% sobre o diferencial da rentabilidade líquida acima desse valor, que será deduzida à rentabilidade líquida do 
OEI e cobrada na Data de Liquidação do OEI ou no primeiro dia do período de prorrogação caso seja deliberada 
a sua prorrogação.  

 
 Exemplo: 
 
. Valor aplicado na subscrição: �1.000 
. Rentabilidade líquida (de impostos e da comissão de 

gestão fixa) = 120% 
. Diferencial = 120% - 80% = 40% 
. Comissão de Performance = 25% x 40% = 10% 
. Rentabilidade líquida do OEI = 120% - 10% = 110% 
. Valor de Liquidação do OEI = �2.100 

. Valor aplicado na subscrição: �1.000 

. Rentabilidade líquida (de impostos e da comissão de 
gestão) = - 20% 

. Diferencial = -20% - 80% = -100% 

. Comissão de Performance = 25% x - 100% = 0% 

. Rentabilidade líquida do OEI = -20% - 0% = -20% 

. Valor de Liquidação do OEI = � 800 
 
 Em caso de prorrogação da vigência do OEI, por períodos adicionais de 8 anos, será aplicada uma comissão 

variável calculada nos mesmos termos para o período de prorrogação em questão.   
 
 Em caso de liquidação antecipada do OEI nos termos legais, será igualmente calculada a comissão variável nos 

mesmos termos por referência ao período que tiver decorrido, quer se trate do período inicial quer se trate de 
qualquer um dos períodos de prorrogação.  

  
 
 
 
 



 13/16 

b) Modo de cálculo da comissão:  
 
 Componente Fixa:  
 
 A comissão é calculada semanalmente sobre o valor líquido global do OEI, tratando-se de uma taxa nominal. 
 
 Componente Variável: 
 
 Este valor será calculado na data da liquidação do OEI e nas datas em que o OEI teria sido liquidado caso a sua 

vigência não fosse prorrogada. 
 
c) Condições de cobrança da comissão:  
 
 Componente Fixa:  
 
 A comissão é cobrada mensalmente. 
 
 Componente Variável:  
 
 A comissão é cobrada no final dos 8 anos de prazo do produto e nas datas em que o OEI teria sido liquidado caso 

a sua vigência não fosse prorrogada. 
 
5.2. Comissão de depósito 
 
a) Valor da comissão:  
 
 A comissão de depositário é de 0,025% anual e reverte a favor do Banco BPI. 
 
b) Modo de cálculo da comissão; 
 
 A comissão é calculada semanalmente sobre o valor global do OEI, tratando-se de uma taxa nominal.  
 
c) Condições de cobrança da comissão:  
 
 A comissão de depositário é cobrada mensalmente. 
 
5.3. Outros encargos 
 
Para além das comissões de gestão e de depositário o OEI suporta os seguintes encargos: 
 
a) Os encargos fiscais que lhes sejam imputáveis. 
b) As despesas relativas à compra e à venda dos valores do seu património e relacionadas com a utilização de 

instrumentos financeiros a prazo, empréstimos e reportes, incluindo-se nestas despesas as taxas de bolsa e de 
corretagem. 

c) A taxa de supervisão de 0,03‰, paga à CMVM, e que incide sobre o seu valor líquido global deduzido das 
comissões de gestão e depósito correspondente ao último dia útil do mês, com um limite mínimo e máximo de 
200 euros e 20.000 euros respectivamente. 

d) Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento. 
e) Custos relativos à admissão à cotação no caso de as unidades de participação do OEI serem objecto de admissão 

à cotação. O OEI será responsável por suportar quer os valores que forem devidos por essa admissão quer os 
valores que forem devidos pela manutenção dessa admissão à negociação. 

f)  Despesas com apoio jurídico fora da jurisdição portuguesa. No caso de ser necessário o recurso a apoio jurídico 
para acompanhamento de processos referentes a activos emitidos por entidades sujeitas a jurisdições diferentes da 
portuguesa, o OEI será responsável por suportar os valores que forem devidos nesse contexto.   
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O OEI não suportará encargos relativos a quaisquer outras remunerações de consultores da Sociedade Gestora ou de 
sub depositários. 
 
6. Política de rendimentos 
 
O OEI é um OEI de capitalização, não procedendo a qualquer distribuição de rendimentos. 
 
CAPÍTULO III - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO; CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO/REEMBOLSO 
1. Características gerais das unidades de participação 
1.1. Definição 
 
O património do OEI é representado por partes, sem valor nominal, que se designam unidades de participação, as 
quais conferem direitos idênticos aos seus detentores. 
 
1.2. Forma de representação 
 
As unidades de participação adoptam a forma escritural. As unidades de participação não serão objecto de 
fraccionamento.  
 
2. Valor da unidade de participação 
2.1. Valor inicial 
 
O valor da unidade de participação para efeito de subscrição do OEI foi de 5 euros. 
 
2.2. Valor para efeitos de reembolso 
 
O valor da unidade de participação no reembolso corresponderá ao valor que for calculado no momento da 
liquidação do OEI ou em caso de prorrogação do prazo do OEI ao valor da unidade de participação no último dia do 
período inicialmente previsto para a duração do OEI, confirmado por parecer do auditor, elaborado com uma 
antecedência não superior a 30 dias em relação à data do resgate, que se pronuncie expressamente sobre a avaliação 
do património do OEI efectuada pela entidade gestora. 
 
3. Condições de subscrição e de resgate 
3.1. Períodos de subscrição e resgate 
 
A oferta pública decorreu entre o dia 6 de Julho de 2009 e o dia 12 de Agosto de 2009. O OEI constituí-se no dia útil 
imediatamente seguinte ao final do período de subscrição, ou seja, no dia 13 de Agosto de 2009, realizando-se nessa 
data a emissão das unidades de participação e a liquidação financeira da subscrição através de débito em conta. 
 
Constituíram objecto de oferta pública de distribuição 20.000.000 unidades de participação, escriturais, nominativas, 
com o valor unitário de � 5.00 (cinco euros), num montante global de � 100.000.000 (cem milhões de euros) tendo 
sido objecto de subscrição 2.133.980 unidades de participação e tendo o OEI sido constituído com um capital inicial 
de �10.669.900. 
 
3.2. Subscrições em numerário 
 
As subscrições serão em numerário.   
 
4. Condições de Subscrição 
4.1. Mínimos de subscrição 
 
O montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros correspondente a 500 unidades de participação. 
 
4.2. Comissões de subscrição 
 
Não existe comissão de subscrição. 
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4.3. Data da subscrição efectiva 
 
O valor da subscrição será debitado em conta junto de uma das entidades colocadoras, no dia 13 de Agosto. As 
importâncias pagas nessa data são imputadas ao OEI nesse mesmo momento e as respectivas unidades de 
participação são igualmente emitidas nessa data.  
 
5. Condições de Reembolso 
5.1. Comissões de Reembolso 
 
O reembolso das unidades de participação não está sujeito a comissão de resgate. 
 
5.2. Data do Resgate Efectivo 
 
Excepto se o prazo de vigência do OEI for prorrogado, a dissolução do OEI ocorrerá em 14 de Agosto de 2017. O 
valor final de liquidação de cada unidade de participação será em caso de liquidação nesta data, apurado até ao dia 14 
de Setembro de 2017 e o pagamento aos participantes do valor de liquidação será efectuado até ao dia 18 de 
Setembro de 2017. 
 
6. Regime de Transmissão 
 
Nos termos do Prospecto e do Regulamento do OEI não existem restrições à transmissão das unidades de 
participação.  
 
As unidades de participação são livremente negociáveis em mercado de balcão, sendo o preço de transacção 
resultante do acordo entre as partes. A entidade gestora, não terá qualquer tipo de intervenção no mercado secundário 
das unidades de participação do OEI. 
 
Admite-se que venha a ser pedida a admissão à negociação das unidades de participação num mercado 
regulamentado.  
 
CAPÍTULO IV - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
a) Os participantes têm direito nomeadamente a: 
 

i) Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do OEI, qualquer que seja a modalidade de 
comercialização do OEI; 

ii) Obter o prospecto completo, sem qualquer encargo, junto da entidade gestora, do depositário e das entidades 
colocadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do OEI; 

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

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

v) Receber a sua quota parte do OEI em caso de liquidação do mesmo; 
vi) 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: 
 

1) Em consequência de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização e divulgação do valor 
da unidade de participação, a diferença entre o valor que deveria ter sido apurado de acordo com as 
normas aplicáveis no momento do cálculo do valor da unidade de participação e o valor efectivamente 
utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior, em valor absoluto, a 0,5% do valor corrigido 
da unidade de participação; ou o valor acumulado do erro for, em termos absolutos, igual ou superior a 
0,5% do valor corrigido da unidade de participação apurado no dia da respectiva regularização, e que  

2) Ocorram erros na imputação das operações de subscrição e resgate ao património do OEI, 
designadamente pelo intempestivo processamento das mesmas. 
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b) A subscrição de unidades de participação do OEI implica a aceitação do disposto nos documentos constitutivos. 
 
CAPÍTULO V - PERFIL DO INVESTIDOR A QUE SE DIRIGE O OIC 
 
O OEI destina-se a investidores com tolerância de risco que assumam uma perspectiva de valorização do seu capital 
no médio/longo prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período de 8 anos. 
 
CAPÍTULO - VI OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
1. Valor da Unidade de Participação 
 
a) O valor semanal da unidade de participação pode ser consultado em todos os locais onde o OEI é comercializado 

bem como nos sites www.bpinet.pt, www.bpionline.pt e www.bpiinvestimentos.pt. 
 
b) O valor da unidade de participação é publicado semanalmente através do sistema de difusão de informação da 

CMVM. 
 
2. Admissão à negociação 
 
Admite-se que venha a ser pedida a admissão à negociação das unidades de participação num mercado 
regulamentado.  
 
3. Consulta da Carteira do OEI 
 
A composição da carteira do OEI é divulgada mensalmente no sistema de difusão de informação da CMVM 
(www.cmvm.pt). 
 
4. Documentação do OEI 
 
a) O prospecto da oferta pública de distribuição, o regulamento do OEI e o relatório e contas podem ser obtidos, 

sem encargos, junto da BPI Gestão de Activos, do Banco Depositário e das Entidades Colocadoras. 
 
b) A BPI Gestão de Activos publicará um aviso relativo à publicação dos documentos de prestação de contas, anual 

e semestral, no prazo de três meses contados do termo do exercício anterior, para os relatórios anuais e no prazo 
de dois meses contados do termo do semestre do exercício, para os relatórios semestrais, sendo a publicação 
efectuada através do sistema de difusão de informação da CMVM. Os documentos de prestação de contas 
poderão ser enviados sem encargos aos participantes que o requeiram. 

 
5. Contas do OEI 
 
As contas anuais e semestrais do OIC são encerradas, respectivamente, com referência a 31 de Dezembro e a 30 de 
Junho e serão disponibilizadas, no primeiro caso, nos três meses seguintes e, no segundo, nos dois meses seguintes à 
data da sua realização. 
 
6. Auditor do OEI 
 
O Revisor Oficial de Contas do OEI é a sociedade Deloitte & Associados, SROC, representada por António Marques 
Dias com sede na Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 6.º - 1050-094 Lisboa. 
 
7. Autoridade de Supervisão do OEI 
 
A entidade de supervisão do OEI é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 


