
PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 21 de Março de 2002) 

Identificação do fundo MG Tesouraria – Fundo de Tesouraria 
  

Tipo de Fundo Fundo de tesouraria  (fundo mobiliário aberto) 
Início da Actividade 27 de Setembro de 1993 

Entidade Gestora MG Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
Rua General Firmino Miguel, 5 – 10º B    1600-100 Lisboa 

Banco Depositário Caixa Económica Montepio Geral 
Entidades Colocadoras Caixa Económica Montepio Geral 

Consultores de Investimento Não tem 
  

Política de Investimento 

O património do Fundo é constítuido, nos termos da lei, por Obrigações, Numerário, 
Depósitos Bancários, Papel Comercial. 
O fundo detém em permanência entre 35% e 85% do seu valor líquido global investido 
em valores mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior 
a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do 
fundo. 
Face às características do Fundo, as aplicações em obrigações de taxa fixa não 
representam mais do que 25% do valor global da carteira. 
Não se pretende atingir um nível específico de especialização sectorial, de crédito ou 
geográfica, tendo como objectivo o investimento em activos que apresentem um binómio 
risco/rentabilidade atractivo. 
A carteira incluirá activos de mercados emergentes (cotados em bolsas de valores da 
União Europeia), cujo valor total será inferior a 25% do valor da carteira. 
Pontualmente o fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados com o objectivo 
de exposição ao risco de taxa de juro. 

Perfil do Investidor 

O perfil do investidor a que o fundo se dirige caracteriza-se por ter uma tolerância 
baixa/média a oscilações do valor do capital investido. 
O propósito de investimento é a remuneração de capitais por prazos curtos, previligiando 
a liquidez. 

Risco Associado ao Investimento 

Os riscos mais preponderantes, resultantes da política de investimento do Fundo, são os 
riscos de crédito e de taxa de juro, que podem repercurtir-se desfavoravelmente no preço 
da unidade de participação. 
O risco de crédito resulta do investimento em activos com risco de crédito, 
nomeadamente os associados a mercados emergentes. Não será feita qualquer cobertura 
deste tipo de risco. 
O risco de taxa de juro resulta do impacto negativo que a evolução das taxas de juro 
pode ter na carteira, tanto na componente de taxa fixa (no caso de subida de taxas), como 
na componente de liquidez/taxa variável (no caso de descida de taxas). 
Está prevista a utilização de intrumentos financeiros derivados para cobertura de riscos 
de taxa de juro e cambial.  
No caso do risco cambial será sempre efectuada uma cobertura do risco a 100%, 
utilizando para o efeito forwards cambiais. 
No caso do risco de taxa de juro, a respectiva cobertura revestirá um carácter pontual, 
podendo ser efectuada até 100% daquele risco. 
O fundo incorre num risco acrescido pela utilização de instrumentos financeiros 
derivados para exposição pontual ao risco de taxa de juro, replicando a exposição de taxa 
fixa, até 25% do valor global da carteira (mas nunca a perda potencial do fundo será 
superior a 25% do seu valor). 
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Advertência 

O risco varia entre 0% e um valor ilimitado. Quanto maior o risco maiores serão as 
oscilações no valor da Unidade de Participação. 
As rendibilidades e risco históricos não constituem garantia de rendibilidades e risco 
futuros. 
Subscrição:  Não tem 
Resgate: Não tem 

Gestão: Comissão anual de 0,225% do valor do fundo, calculada diariamente 
sobre o valor global do fundo, e cobrado mensalmente 

Depósito: Comissão anual de 0,525% do valor do fundo, calculada diariamente 
sobre o valor global do fundo, e cobrado mensalmente 

Comissões e encargos 

Outras 
Comissões: 

As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do fundo 
constituem encargos deste (designadamente comissões de corretagem, 
taxas de bolsa e outros encargos legais e fiscais).  
É devida à CMVM uma taxa de supervisão imputada diariamente ao 
fundo e cobrada mensalmente. 
As despesas com auditorias externas e revisores oficiais de contas, 
exigidas pela lei em vigor, constituem também encargos do fundo. 



Comercialização 

Rede de balcões da Caixa Económica Montepio Geral e através dos seguintes canais 
alternativos de distribuição à distância: 
Internet / Net 24, Telefone / Phone 24, Tecnologia WAP / Net móvel 24 e ATM / Chave 
24 

Montante mínimo na subscrição inicial: Esc: 100.000$00 
Euro: 498.80 

Montante mínimo nas subscrições posteriores: 1 U.P. 
Valor da U.P. considerado para efeitos de subscrição: Dia da subscrição 
Data em que a subscrição se torna efectiva: Dia da subscrição 

Subscrição 

O horário para os pedidos de Subscrição é entre as 8,30h e as 18h. 
Através da rede de balcões da Caixa Económica Montepio Geral 
Prazo de pré-aviso: 1 dia útil 

Valor da U.P. considerado para efeitos de resgate: 

Será o que vigorar no dia 
útil seguinte ao do pedido 
de resgate, sendo a preço 
desconhecido. 

Resgate 

O horário para os pedidos de Resgate é entre as 8,30h e as 18h. 
Distribuição de rendimentos O fundo não distribui rendimentos sendo capitalizados. 

Consulta de outra documentação 

O prospecto simplificado contém apenas informações essenciais sobre o fundo em causa 
e a sua consulta não exclui a necessidade de análise de informação mais detalhada que 
poderá ser obtida, sem quaisquer encargos, através do prospecto completo respectivo e, 
se for caso disso, dos relatórios anual e semestral, que se encontram à disposição dos 
interessados junto da entidade colocadora. Os participantes podem ainda consultar 
mensalmente a composição da carteira do fundo no Boletim de Cotações da Bolsa de 
Valores de Lisboa. 

Regime fiscal 

O Fundo é tributado autonomamente como se de pessoa singular se tratasse. 
Os rendimentos obtidos em território português, que não sejam considerados mais-valias, 
são tributados autonomamente por retenção na fonte. Encontram-se neste caso os juros 
das obrigações e dos depósitos bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%, e os 
dividendos, que estão sujeitos a uma taxa de 25%. Os rendimentos sobre os quais não 
estejam previstas taxas de retenção são tributados autonomamente à taxa de 25% sendo o 
imposto entregue ao Estado pela respectiva entidade gestora até ao fim de Abril do ano 
seguinte àquele a que respeitar 
Os rendimentos, que não sejam mais valias, obtidos fora do território português, são 
tributados autonomamente à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de 
dívida, e à taxa de 25% nos restantes casos, sendo o imposto entregue ao Estado pela 
respectiva entidade gestora até ao fim de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar. 
Os rendimentos líquidos obtidos em cada ano em contratos de futuros e opções sobre 
taxas de juro celebrados em bolsa são tributados autonomamente à taxa de 20%. 
As mais valias obtidas em território português ou fora dele, estão isentas de tributação 
para acções detidas durante mais de 12 meses e obrigações e outros títulos de dívida. Na 
alienação de acções adquiridas há menos de 12 meses as mais valias apuradas serão 
tributadas em 10%.  
 
De acordo com a legislação fiscal actualmente vigente, o rendimento auferido pelos 
participantes em resultado da diferença entre os preços de subscrição e de resgate das 
unidades de participação do FUNDO está isento de tributação em sede de IRS (podendo 
no entanto o participante optar pelo englobamento dos rendimentos) e é tributado em 
sede de IRC (no caso de sujeitos passivos de IRC), sendo neste caso o imposto retido 
considerado como pagamento por conta de imposto. 

Contacto 
MG Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
Rua General Firmino Miguel, 5 – 10º B    1600-100 Lisboa 
Tel: 21 722 01 90      Fax: 21 727 23 43 

 


