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REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 
ESPÍRITO SANTO MERCADOS EMERGENTES 

 
 

O FUNDO 
 
1. O Fundo Espírito Santo Mercados Emergentes foi constituído por tempo 
indeterminado tendo sido autorizado pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários em 16 de Dezembro de 1993, e iniciado a sua actividade em 24 de Janeiro 
de 1994.  
2. O Fundo de Investimento Mobiliário Espírito Santo Mercados Emergentes adiante 
designado por Fundo, é um Fundo Mobiliário Aberto de Acções Internacional 
3. O prospecto completo foi actualizado em 2 de Julho de 2002. 
 
 

 A SOCIEDADE GESTORA 
 
1. A administração, gestão e representação do Fundo cabem, por mandato dos 
participantes, que se considera atribuído por simples subscrição das unidades de 
participação, e que se mantém enquanto essa participação subsistir, à ESAF - 
Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA, com sede na Avenida da 
Liberdade nº 195, em Lisboa, com um Capital Social de 3 milhões de Euros 
inteiramente subscrito e realizado, e adiante designada simplesmente por Sociedade 
Gestora.  
2. A sociedade gestora foi constituída em 23 de Julho de 1987 e encontra-se 
registada na CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 29 de Julho de 
1991. 
3. Como responsável pela gestão do Fundo e sua legal representante, compete à 
Sociedade Gestora comprar, vender, subscrever, trocar e reportar quaisquer valores 
que nos termos da lei e do presente regulamento possam integrar o seu património e, 
em geral, praticar todos os actos necessários à sua correcta administração, actuando 
no interesse exclusivo dos participantes. 
4. No exercício da sua competência, cabe ainda à Sociedade Gestora: 

a) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e autorizar o 
seu reembolso; 

b) Comunicar, através da entidade depositária e dos comercializadores, os preços 
de emissão e de resgate das unidades de participação; 

c) Deliberar, quanto à suspensão da emissão e do resgate de unidades de 
participação, com sujeição às restrições impostas por lei; 

d) Determinar, dia a dia, o valor do Fundo e das unidades de participação; 
e) Seleccionar os valores que devem constituir o Fundo, de acordo com a política 

de investimentos prevista no presente regulamento, e efectuar ou dar 
instruções ao depositário para que este efectue as operações adequadas à 
execução dessa política; 

f) Manter em ordem a escrita do Fundo; 
g) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei e pelo 

presente regulamento. 
 

5. No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os 
condicionalismos legais em vigor, nomeadamente os que se referem às operações 
especialmente vedadas. 
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O DEPOSITÁRIO 
 
1. É depositário dos valores que constituem o Fundo o Banco Espírito Santo SA, com 
sede na Avenida da Liberdade, nº 195, em Lisboa registado na CMVM como 
intermediário financeiro em 29 de Julho de1991. 
2. Ao depositário competem, designadamente, as seguintes funções: 

a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores do Fundo, consoante 
sejam titulados ou escriturais; 

b) Efectuar todas as compras e vendas dos valores do Fundo de que a Sociedade 
Gestora o incumba, as operações de cobrança de juros, dividendos e outros 
rendimentos por eles produzidos, bem como as operações decorrentes do 
exercício de outros direitos de natureza patrimonial relativos aos mesmos 
valores; 

c) Receber e satisfazer os pedidos de subscrição e de resgate de unidades de 
participação; 

d) Ter em dia a relação cronológica de todas as operações realizadas e 
estabelecer mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda; 

e) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o 
cumprimento do presente regulamento de gestão, especialmente no que se 
refere à política de investimentos; 

f) Assegurar que a venda, a emissão, o reembolso e a anulação das unidades de 
participação sejam efectuados de acordo com a lei e o presente regulamento; 

g) Assegurar que o calculo do valor das unidades de participação se efectue de 
acordo com a lei e o presente regulamento; 

h) Executar as instruções da Sociedade Gestora, salvo se forem contrárias à lei 
ou ao presente regulamento; 

i) Assegurar que nas operações relativas aos valores que integram o Fundo a 
contrapartida lhe seja entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

j) Assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados em conformidade 
com a lei e o presente regulamento. 

 
3. A Sociedade Gestora e a entidade depositária respondem solidariamente perante 
os participantes pelo cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei e do 
presente regulamento. 
4. A responsabilidade do depositário não é afectada pelo facto de a guarda de 
valores do fundo ser por ele confiada no todo ou em parte a um terceiro. 
 
 

AS ENTIDADES COLOCADORAS 
 
1. As entidades encarregadas da comercialização das unidades de participação são 
a ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA, o Banco Espírito 
Santo, SA, o Banco Internacional de Crédito, SA, Investimento Directo – Sociedade 
Financeira de Corretagem, S.A. e Banco ActivoBank (Portugal) S.A., o Best – Banco 
Electrónico de Serviço Total, S.A, todos com sede em Lisboa e o Banco Espírito Santo 
dos Açores, SA com sede nos Açores. 
2. O fundo é comercializado aos balcões do Banco Espírito Santo, do Banco Espírito 
Santo dos Açores e pelos serviços BESnet, BESnet dos Açores e BICnet acessível 
aos seus clientes através dos sites www.bes.pt, www.besdosacores.pt e www.bic.pt 
respectivamente, do Banco Internacional de Crédito e nos Centros de Investimento do 
Best, através dos serviços telefónicos do Best, BES-Directo, BES-Directo dos Açores 
e TeleBIC, através dos estabelecimentos e linha telefónica do Banco ActivoBank 
(Portugal) SA, através dos sites www.activobank7.com, www.atrium.pt, 
www.bancobest.pt e nas instalações da Sociedade Gestora. 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
 
1. 

2. 

Na prossecução do objectivo do Fundo enquanto fundo de acções de mercados 
emergentes, o Fundo investirá em acções bem como noutros valores que nelas sejam 
convertíveis, que tenham inerente o direito à sua subscrição ou que tenham a sua 
performance associada aos mercados alvo do fundo. 
 

O investimento do Fundo deverá ser efectuado predominantemente em valores 
emitidos por entidades sediadas em países de economias emergentes da Europa, 
Ásia, América Latina e África do Sul, e transaccionados nas seguintes bolsas:  
 

Bolsas da União Europeia 
Austrália Australian Stock Exchange (Sidney) 
Hong Kong The Stock Exchange of Hong Kong 
Japão Osaka Securities Exchange 
 Tokyo Stock Exchange 
Coreia Korea Stock Exchange (Seoul) 
Singapura Stock Exchange of Singapore 
Tailândia Bangkok Stock Exchange 
EUA American Stock Exchange 
 Boston Stock Exchange 
 New York Stock Exchange 
 Pacific Stock Exchange 
 Philadelphia Stock Exchange 
 The Chicago Stock Exchange 
 The Nasdaq Stock Exchange 
Brasil São Paulo Stock Exchange 

Rio de Janeiro Stock Exchange 
México Mexican Stock Exchange 

 
3. Podem ainda fazer parte do Fundo, no âmbito da alínea a) do nº 2 do art.42º do 
D.L. nº 276/94 de 2 de Novembro, acções cotadas nas seguintes Bolsas de Valores, 
denominadas nas respectivas moedas: 

 
Filipinas PSE (Makati) 
 PSE (Manila) 
Malásia The Kuala Lumpur Stock Exchange 
Taiwan Taiwan Stock Exchange 
Israel Tel-Aviv Stock Exchange 
Rússia Moscow Internacional Stock Exchange 
China Shanghai Securities Exchange 
Argentina Buenos Aires Stock Exchange 
 Cordoba Stock Exchange 
 Mercado Abierto Electrónico 
 Rosario Stock Exchange 
Venezuela Maracaibo Stock Exchange 
 Caracas Stock Exchange 
Colômbia Bogota Stock Exchange 
 Medellin Stock Exchange 
 Occidente Stock Exchange 
Peru Lima Stock Exchange 
Republica Checa Prague Stock Exchange 
Hungria Budapest Stock Exchange 
Polónia Warsaw Stock Exchange 
Líbano Beirut Stock Exchange 
Roménia Bucharest Stock Exchange 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

O investimento em acções será efectuado, regra geral, numa percentagem 
superior a 85% do património do fundo, excepto em situações que a gestão do fundo 
entenda necessário e adequado o refúgio em valores de risco limitado, tais como 
depósitos bancários e instrumentos de dívida de curto prazo, de maturidade inferior a 
um ano. No entanto, em caso algum o fundo poderá estar investido numa 
percentagem inferior a 50% do seu património liquido. 
 

Para além das restrições acima descritas, a política de investimento do fundo 
encontra-se sujeita às determinações legais e aos limites constantes do capítulo 
"Limites Legais ao Investimento". 
 

Por princípio o Fundo não efectuará operações de cobertura de risco cambial dos 
valores expressos em divisas que não o Euro. Poderá no entanto realizar tais 
operações, se a visão de gestão relativamente à evolução dos mercados cambiais 
assim o justificar.  
 

Por princípio o fundo não utilizará instrumentos e produtos derivados para cobrir 
riscos de variação de preço dos activos mobiliários detidos em carteira e riscos de 
variabilidade dos rendimentos. Poderá, no entanto, vir a efectuar a cobertura dos 
riscos mencionados, sempre que a gestão antecipe alterações das condições do 
mercado, não podendo esta cobertura ser superior a 50% do património líquido do 
fundo.  
 

O Fundo poderá recorrer a produtos derivados, com o objectivo de incrementar a 
sua rentabilidade, limitando a utilização destes produtos a uma exposição máxima dos 
activos subjacentes correspondente a 10% do valor líquido global do Fundo. 
 

Por princípio o fundo não realizará operações de empréstimo de títulos ou 
operações de reporte. No entanto em situações em que a gestão antecipe alterações 
nas condições de mercado, o fundo poderá realizar tais operações, de acordo com o 
estabelecido no capítulo "Empréstimo de títulos e operações de reporte", com a 
finalidade de cobertura de riscos ou com o objectivo de incrementar a rentabilidade. 
 

 No âmbito da política de investimento acima descrita, o risco de maior expressão 
ao qual o fundo está exposto é o risco de variação de preço, dado que investe 
maioritariamente em acções, e o risco específico dos mercados onde o fundo investe 
dada a sua elevada volatilidade. 
 
 

LIMITES LEGAIS AO INVESTIMENTO 
 
1. Não podem fazer parte do Fundo: 

a) Mais de 10% das acções emitidas por uma mesma sociedade; 
b) Mais de 10% das obrigações de uma mesma entidade emitente; 
c) Mais de 10% das unidades de participação emitidas por um mesmo fundo de 

investimento. 
 
2. O disposto no número anterior não se aplica nos casos de:  

a) Valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado membro da 
Comunidade Europeia; 

b) Valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado que não seja 
membro da Comunidade Europeia, desde que o investimento nessa espécie 
de valores seja expressamente indicado neste regulamento; 

c) Valores mobiliários emitidos por organismos internacionais de carácter público 
a que pertençam um ou vários Estados membros da Comunidade Europeia. 
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3. Sem prejuízo do disposto, o Fundo: 

a) Não pode deter valores mobiliários emitidos por uma mesma entidade que 
representem mais de 5% do seu valor global; 

b) O limite referido na alínea anterior é elevado para 10% desde que a soma dos 
valores mobiliários que, por entidade emitente, representem mais de 5% do 
valor global do fundo não ultrapasse 40% do mesmo valor; 

c) Não pode deter mais de 5% de unidades de participação em outras 
instituições de investimento colectivo que respeitem os requisitos da 
legislação nacional. 

 
4. O fundo poderá investir, até ao limite de 5% do valor líquido global do fundo, em 
valores mobiliários recentemente emitidos, desde que as condições de emissão 
incluam o compromisso de que será apresentado o pedido de admissão à cotação ou 
à negociação, nos mercados mencionados na “Política de investimento" e desde que 
essa admissão seja obtida o mais tardar antes do final de um período de um ano a 
contar da emissão. Ultrapassado o prazo de um ano, estes valores passam 
automaticamente a ser considerados para efeitos do limite previsto no número 
seguinte. 
 
5. Para além dos valores mobiliários cotados ou transaccionados nos mercados 
mencionados no número 2 da "Política de Investimento", ou em processo de admissão 
à cotação ou à negociação num desses mercados, desde que a admissão seja 
realizada num prazo máximo de um ano a contar da emissão, podem fazer parte do 
fundo até ao limite de 10% do respectivo valor global:  

a) Outros valores mobiliários; 
b) Outros instrumentos representativos de dívida, transaccionáveis, que 

possuam liquidez e tenham valor susceptível de ser determinado com 
precisão a qualquer momento. 

 
6. O Fundo pode deter, a título acessório, meios líquidos na medida adequada para 
fazer face: 

a) ao movimento normal de resgate das unidades de participação; 
b) a uma gestão eficiente do Fundo, tendo em conta a sua política de 

investimentos.  
 

7. A Sociedade Gestora pode contrair empréstimos por conta do Fundo por 120 dias 
seguidos ou interpolados, num período de um ano, e até ao limite de 10% do seu valor 
global. 

LIMITES À UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
1. O Fundo pode recorrer  de acordo com a sua política de investimentos a técnicas 
e instrumentos financeiros derivados que se destinem à cobertura de riscos ou com 
outro objectivo de adequada gestão do fundo, dentro das condições e limites definidos 
na Política de Investimento na lei e no regulamento nº 99/21 da CMVM. 
 
2. São elegíveis como instrumentos financeiros derivados aqueles que contratados 
isoladamente ou incorporados noutros valores, com ou sem liquidação física, tenham 
como activo subjacente, real ou teórico, valores ou direitos a eles inerentes, bem 
como índices desses valores, que sejam susceptíveis de integrar o património dos 
fundos pela sua previsão na política de investimentos, bem como taxas de juro e 
divisas, designadamente: 

a)  Futuros padronizados, Forwards; 
b)  Opções padronizadas, Warrants, Caps, Floors e Collars; 
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1. Os instrumentos financeiros derivados mencionados serão negociados em bolsas 
de valores de um Estado Membro da União Europeia, na Chicago Board of Trading, 
Chicago Mercantile Exchange e na bolsa de Hong Kong - The Stock Exchange of 
Hong Kong. 
 
3. Poderão ainda ser utilizados instrumentos financeiros derivados não negociados 
em bolsas ou mercados regulamentados, desde que : 

a)  a contraparte seja uma instituição de crédito ou uma empresa de investimento 
habilitada para o efeito e sediada na União Europeia ou num país terceiro, desde 
que, neste último caso, se encontre sujeita a regime de supervisão prudencial; 
b)  os contratos sejam celebrados por escrito, sem prejuízo do recurso a contratos 
tipo reconhecidos internacionalmente; 
c)  não prevendo os contratos referidos na alínea b) a possibilidade de resolução 
pela entidade gestora em termos não excessivamente onerosos para o fundo, 
existam market makers que assegurem, nomeadamente, a divulgação diária de 
ofertas firmes de compra e venda. 

 
4. 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. 
 
5. O valor líquido dos prémios devidos pelas posições em aberto em instrumentos 
com natureza de opção não pode exceder, a todo o momento, 10% do valor líquido 
global do fundo. 
 
7. As responsabilidades inerentes à realização das operações que não se destinam à 
cobertura de risco deverão obedecer às normas legais em vigor. Estas operações 
estarão no entanto limitadas a uma exposição máxima dos activos subjacentes, 
correspondente a 10%  do valor líquido global do fundo. 
 
8. Os instrumentos derivados acima mencionados, serão utilizados tendo como base 
os seguintes valores: 

a) Índices Bolsistas;  
b) Títulos que façam parte do âmbito de investimento do fundo; 
c) Moedas subjacentes ao investimento do fundo. 

 

EMPRÉSTIMO DE VALORES MOBILIÁRIOS E OPERAÇÕES DE REPORTE 
 
 
1. Podem ser objecto de empréstimo, valores mobiliários detidos pelo fundo de 
investimento que estejam admitidos à cotação numa bolsa de valores ou num 
mercado regulamentado de um Estado membro da União Europeia e que não se 
encontrem suspensos de negociação. 
2. Relativamente à operação referida no número anterior e sempre que a contraparte 
não seja a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, deve ser constituída, a favor da 
entidade gestora e em nome do fundo respectivo, uma garantia cujo valor 
representará, a todo o momento, um mínimo de 105% do valor de mercado dos 
valores emprestados, sob a forma de numerário  ou de valores mobiliários emitidos ou 
garantidos por Estados membros da União Europeia admitidos à cotação numa bolsa 
de valores ou num mercado regulamentado de um estado membro da União Europeia. 
3. Podem ser efectuadas operações de reporte, nos termos e condições do nº3 da 
Portaria do Ministério da Finanças 291/96 de 23 de Dezembro, e podem ter por 
objecto activos aceites pela Bolsa de Valores de Lisboa e Porto no mercado de 
reportes e outros valores mobiliários representativos de dívida emitidos ou garantidos 
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por estados membros da união europeia admitidos à cotação numa bolsa de valores 
ou num mercado regulamentado de um estado membro da União Europeia, bem 
como os instrumentos do mercado monetário a que se refere aquela portaria. 
4. Para as operações referidas no número anterior, e relativamente a cada 
contraparte, salvo no caso em que a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto assuma essa 
posição, as operações de reporte, aferidas pelo valor de mercado dos activos 
emprestados, não podem exceder, em todo o momento, 25% do valor líquido global 
do fundo. 
5. Para as operações referidas no nº1, e relativamente a cada contraparte, salvo no 
caso em que a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto assuma essa posição, as 
operações de empréstimo, aferidas pelo valor de mercado dos activos emprestados, 
não podem exceder, em todo o momento, 25% do valor líquido global do fundo. 
6. As operações de reporte referidas no nº4, terão como contraparte a Bolsa de 
Valores de Lisboa e Porto, as instituições de crédito legalmente autorizadas a exercer 
as funções de depositário de fundos de investimento ou sociedades gestoras de 
mercados regulamentados ou de sistemas de liquidação e compensação.  
 
 
 
 

VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS 
 
1. O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e 

determina-se pela divisão do valor líquido global do fundo pelo número de 
unidades de participação em circulação. O valor líquido 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. 

2. Para efeitos da determinação dos preços aplicáveis à valorização dos activos que 
integram o fundo e determinação da composição da carteira do mesmo a 
Sociedade Gestora considerará o cálculo do valor da unidade de participação às 
dezasseis horas e trinta minutos. 

3. No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos activos que 
integram o fundo, a Sociedade Gestora considerará o seguinte: 

 
a) Para a valorização de Acções cotadas numa Bolsa de Valores ou admitidas à 

negociação num mercado regulamentado, será considerado o valor de fecho do 
dia a que respeita a valorização. No caso de títulos cotados em Bolsas de 
Valores ou admitidas à negociação num mercado regulamentado no Continente 
Americano será considerado o valor de fecho do dia útil anterior ao que respeita 
a valorização. Se um activo estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, 
o preço a considerar será o efectuado na Bolsa ou mercado regulamentado 
mais representativos para esse activo, em termos de maior liquidez, frequência 
e regularidade de transacções; 

b) Para a valorização de Acções não cotadas em Bolsa de Valores nem admitidas 
à negociação num mercado regulamentado será considerado o presumível 
valor de  realização, utilizando para tal o modelo de análise “Discounted Cash-
flows”, pela metodologia “Free Cashflow to Firm”. 

c) Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou especializado, será considerado o valor de fecho 
do dia a que respeita a valorização. No caso de títulos cotados em Bolsas de 
Valores ou admitidas à negociação num mercado regulamentado ou 
especializado no Continente e Americano será considerado o valor de fecho do 
dia anterior ao que respeita a valorização. Caso não exista preço disponível 
será considerada a última oferta de compra difundida através dos meios de 
informação especializados, como sejam o Bloomberg e a Reuters, e na 
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indisponibilidade desta, a presumível oferta de compra fornecida por entidades 
financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em 
causa se enquadram. Relativamente ao sistema Bloomberg o preço 
considerado será o divulgado pelo contribuinte “Generic Bloomberg”, caso este 
não esteja disponível será então utilizado outro contribuinte de preços 
divulgados neste sistema de informação. 
Se um activo estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, o preço a 
considerar será o efectuado na Bolsa ou mercado regulamentado mais 
representativos para esse activo, em termos de maior liquidez, frequência e 
regularidade de transacções; 

d) Para a valorização das Obrigações não cotadas nem admitidas à negociação 
em mercado regulamentado ou especializado será considerado o presumível 
valor de realização fornecido por entidades financeiras de reconhecida 
credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadram. Na 
indisponibilidade deste será considerado o presumível valor de realização 
respeitando as condições da emissão, do emitente, assim como do mercado de 
taxa de juro e de crédito vigentes no momento de referência da valorização; 

e) Para a valorização das unidades de participação dos fundos de investimento 
que compõem a carteira será considerado o valor conhecido e diariamente 
divulgado pela respectiva Sociedade Gestora no dia de valorização do fundo. 

f) Para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, na 
falta de preços de mercado será efectuada a respectiva valorização com base 
no reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

g) Para a valorização dos Instrumentos financeiros derivados, cotados numa 
Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado ou 
especializado, será considerado o preço de referência do dia a que respeita a 
valorização;  

h) Para a valorização de Instrumentos financeiros derivados OTC, será 
considerado o preço de compra ou de venda consoante se trate de posições 
compradas ou vendidas respectivamente difundido através dos meios de 
informação especializados, como sejam o Bloomberg e a Reuters. Na 
indisponibilidade deste será considerado o presumível valor de realização 
fornecido por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado 
em que os activos em causa se enquadram;  

i) Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados 
para o apuramento do seu valor, a respectiva taxa de câmbio spot, as taxas de 
juro a prazo das respectivas moedas e o prazo remanescente do contrato; 

j) Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de 
Valores ou num mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado 
para a valorização de valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela 
mesma entidade e admitidos à cotação, tendo em conta as características de 
fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

k) Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de 
Valores ou transaccionados em mercados regulamentados, que não sejam 
transaccionados nos 30 dias que antecedem a respectiva valorização, serão 
utilizados os critérios de valorização definidos para os valores não cotados. 

 
4. O câmbio a utilizar na conversão dos activos do Fundo, expressos em moeda 
estrangeira, será o câmbio de divisas divulgado a título indicativo pelo Banco de 
Portugal do dia a que se refere a valorização. 

 

COMISSÕES E ENCARGOS A SUPORTAR PELO FUNDO 
 
COMISSÃO DE GESTÃO 
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Pelo exercício da sua actividade a Sociedade Gestora, receberá do Fundo uma 
comissão anual de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento), calculada diariamente 
sobre o valor do património líquido do Fundo e cobrada mensalmente 
 
COMISSÃO DE DEPOSITÁRIO 
Pelo exercício das suas funções, a entidade depositária receberá do Fundo uma 
comissão anual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), calculada diariamente 
sobre o valor do património líquido do Fundo, depois de deduzida a comissão de 
gestão, e cobrada trimestralmente. 
 
TAXA DE SUPERVISÃO 
Constitui também encargo do fundo a Taxa de Supervisão actualmente em vigor, para 
ser entregue à CMVM, calculada sobre o Valor Liquido Global do Fundo, 
correspondente ao último dia útil do mês. 
 
OUTROS ENCARGOS 
Para além da comissão de gestão e da comissão de depósito, constituem encargos do 
Fundo todas as despesas de compra e venda de valores por conta do Fundo, custos 
de auditoria exigidos pela legislação em vigor ou outros encargos devidamente 
documentados, que sejam realizados no cumprimento de obrigações legais ou 
resultantes da gestão corrente do fundo. 
 
 

POLÍTICA DE RENDIMENTOS 
 
O Fundo capitalizará a totalidade dos rendimentos obtidos e, nesse sentido, é um 
Fundo de capitalização. Os rendimentos do Fundo não são distribuídos. 
 

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. O Fundo é constituído no regime de compropriedade aberta dos participantes, 
sendo cada um deles titular de quotas-partes dos valores que o integram, 
denominadas unidades de participação. 
2. As unidades de participação, sem valor nominal, tiveram um valor inicial de 
subscrição de 1.000$00 cada uma. 
3. Para efeitos de garantias ou cauções exigidas por lei as unidades de participação 
são equiparadas às acções e obrigações das empresas cotadas em Bolsa. 
4. A Sociedade Gestora adopta o sistema de desmaterialização das unidades de 
participação e, para efeitos de subscrição e de resgate, as unidades de participação 
serão inteiras. 
5. O Fundo pertence à pluralidade dos titulares das unidades de participação em 
cada momento emitidas. 
6. O património do Fundo é autónomo e como tal não responde pelas dívidas dos 
participantes ou da Sociedade Gestora. 
 
 
 
 

 10



VALOR PARA EFEITOS DE SUBSCRIÇÃO E DE RESGATE 
 
1. O valor da Unidade de Participação calculado em cada dia, de acordo com o 
estabelecido no capítulo "Valorização dos Activos", que poderá ser, superior, inferior 
ou igual ao do dia anterior. A oscilação do valor da unidade de participação é função 
da variação do preço dos activos que compõem a carteira do fundo. 
2. O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o conhecido e 
divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido 
de subscrição é realizado a preço desconhecido. 
3. O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate será o conhecido e 
divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de 
resgate é realizado a preço desconhecido. 

CONDIÇÕES E COMISSÕES DE SUBSCRIÇÃO 
 
1. O número mínimo de unidades de participação a subscrever é o correspondente 
ao montante de 500 Euros na subscrição inicial e de 250 Euros em cada uma das 
subscrições seguintes, ou caso o participante opte por um plano de entregas 
periódicas, de acordo com o definido no número seguinte. 
2.  O participante poderá optar por um plano de entregas mensais por débito em 
conta numa data por ele determinada com a duração mínima de um ano renovável 
automaticamente por períodos idênticos. O montante mínimo será o correspondente 
ao número de unidades de participação que acrescido da comissão de subscrição 
equivalerá por defeito a 50 Euros. 
3. A Sociedade Gestora fará cobrar, através das entidades comercializadoras, uma 
comissão de emissão aos participantes, calculada sobre o valor de subscrição das 
unidades de participação de 0,5% ( zero vírgula cinco por cento). 
4.  A subscrição tornar-se-á efectiva no dia do pedido de subscrição após a boa 
cobrança dos montantes subscritos. 
5. As instruções de subscrição de fundos, para efeitos de processamento da 
correspondente operação no próprio dia, através dos serviços telefónicos e/ou Internet 
deverão ser efectuadas: 

- até às 17:30 horas, hora de Portugal Continental, utilizando o BES-
directo, BES-directo dos Açores, o TeleBIC, o serviço telefónico do 
Best ou através dos sites www.bes.pt, www.besdosacores.pt, www.bic.pt e 
www.bancobest.pt, 

- até às 17:00 horas, utilizando o site www.activobank7.com, 
www.atrium.pt 

Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços 
correspondentes, apenas serão processadas no dia útil imediatamente seguinte.  

 

CONDIÇÕES E COMISSÕES DE RESGATE 
 
1. O pedido de resgate é realizado junto da entidade comercializadora onde o 
participante realizou a subscrição do fundo, dirigido à entidade depositária. 
2. A Sociedade Gestora obriga-se a proceder ao pagamento do valor do resgate num 
prazo não superior a dez dias úteis, a contar da data do pedido de resgate, por crédito 
em conta. 
3. O valor do resgate obtém-se deduzindo ao valor da unidade de participação as 
correspondentes comissões de resgate, cobradas através das entidades 
comercializadoras, de acordo com o período de permanência no Fundo constante da 
seguinte tabela: 
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Por um período inferior ou igual a 180 dias  1,5% 
Por um período compreendido entre 181 e 365 dias    1% 
Por um período compreendido entre 366 e 732 dias  0,5% 
Por um período superior ou igual a 733 dias      0% 

 
4. O resgate das unidades de participação será efectuado de acordo com o método 
do "FIFO", ou seja, serão resgatadas as unidades de participação detidas em função 
da antiguidade da subscrição, sendo a selecção efectuada das mais antigas para as 
mais recentes.  
5. O aumento da comissão de resgate ou o agravamento das condições de cálculo da 
mesma, só podem ser aplicados às subscrições realizadas após a respectiva 
autorização de tais alterações pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
6. As instruções de resgate de fundos, para efeitos de processamento da 
correspondente operação no próprio dia, através dos serviços telefónicos e/ou Internet 
deverão ser efectuadas: 

- até às 17:30 horas, hora de Portugal Continental, utilizando o BES-
directo, BES-directo dos Açores, o TeleBIC, o serviço telefónico do 
Best ou através dos sites www.bes.pt, www.besdosacores.pt, www.bic.pt e 
www.bancobest.pt, 

- até às 17:00 horas, utilizando o site www.activobank7.com, 
www.atrium.pt. 

Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços 
correspondentes, apenas serão processadas no dia útil imediatamente seguinte.  

 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
1. As unidades de participação conferem aos seus titulares, designadamente, os 
seguintes direitos: 

a) à titularidade de uma quota-parte dos valores que integram o Fundo; 
b) à subscrição e ao resgate das suas unidades de participação de acordo com a 

lei e com o disposto neste regulamento; 
c) à quota-parte do produto da liquidação, em caso de dissolução do Fundo, na 

proporção das unidades de participação detidas; 
d) à informação periódica  e detalhada acerca do património do Fundo e 

evolução do mesmo, nos termos da lei; 
e) ao prospecto simplificado, antes da subscrição, ao prospecto completo e aos 

relatórios de actividade se o requererem e sem qualquer encargo. 
f) ao ressarcimento dos prejuízos sofridos sempre que, em consequência de 

erros que sejam imputáveis à Sociedade Gestora e ocorridos no processo de 
valorização e divulgação do valor da unidade de participação dos fundos de 
investimento mobiliário, a diferença entre o valor que deveria ter sido apurado 
de acordo com as normas aplicáveis e o valor efectivamente utilizado nas 
subscrições e resgates seja igual ou superior a 0,5% do valor da unidade de 
participação, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização que lhe 
seja reconhecido, nos termos gerais de direito; 

g) à comunicação por escrito a cada participante da liquidação do fundo, do 
aumento das comissões suportadas pelo fundo ou pelo participante, da 
alteração à política de investimento e rendimentos e da substituição da 
entidade gestora ou do depositário. 
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2. A subscrição de unidades de participação implica a aceitação do prospecto 
completo e confere à entidade gestora os poderes necessários para realizar os actos 
de administração do fundo. 

 

LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 
 
1. Só a Sociedade Gestora, e nunca os participantes individual ou colectivamente, 
poderá decidir a liquidação do Fundo fundada nos interesses dos participantes, e a 
subsequente partilha do mesmo, comunicando a sua decisão à Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, a cada participante e através de aviso publicado no Boletim de 
Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa, contendo a indicação do prazo previsto para 
a conclusão do processo de liquidação. 
2. Decidida nos termos do número anterior, a liquidação do Fundo, a Sociedade 
Gestora realizará o activo, pagará o passivo e distribuirá aos participantes, o produto 
da liquidação.  
3. A decisão de liquidação determina a imediata suspensão das subscrições e 
resgates. 
4. A sociedade gestora promoverá a afixação nos diversos locais de 
comercialização, mencionados no capítulo "Entidades Colocadoras", e no Banco 
Depositário, em local bem visível, um aviso destinado a informar o público sobre a 
situação de suspensão e, logo que possível, o prazo de conclusão do processo de 
liquidação. 
5. O prazo de liquidação não poderá exceder os 15 dias úteis, salvo se, mediante 
requerimento fundamentado da entidade gestora, a Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários autorizar um prazo superior. 
6. No caso de, por qualquer motivo, a Sociedade Gestora não proceder à alienação 
de alguns valores do fundo no prazo estabelecido o pagamento a efectuar aos 
participantes incluirá o montante correspondente ao respectivo valor de mercado no 
termo desse prazo, entendendo-se para este efeito, no caso de valores não cotados, o 
último valor da avaliação. 

SUSPENSÃO DA EMISSÃO E DO RESGATE DAS UNIDADES DE 
PARTICIPAÇÃO 
 
1. Quando os pedidos de resgate de unidades de participação excederem os de 
subscrição, num só dia, em 5% ou, num período não superior a cinco dias seguidos, 
em 10% do valor global do Fundo, a Sociedade Gestora poderá decidir a suspensão 
das operações de resgate. 
2. A Sociedade Gestora suspenderá as operações de resgate ou de emissão 
quando, apesar de não se verificarem as condições previstas no número anterior, os 
interesses dos participantes o aconselhem. 
3. A Sociedade Gestora decidida a suspensão informará ou colocará junto das 
entidades comercializadoras, um aviso destinado a informar o público e mal seja 
possível a duração da suspensão.   
4. A suspensão da emissão ou do resgate de unidades de participação poderá 
igualmente ser determinada pela CMVM. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

SOCIEDADE GESTORA 
 
Identificação 
A administração, gestão e representação dos Fundos cabe à ESAF - Espírito Santo 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., sociedade anónima constituída em 23 de Julho 
de 1987 por duração indeterminada, com sede social na Avenida da Liberdade nº 195, 
Lisboa, encontrando-se integrada na holding ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, 
SGPS, SA, conjuntamente com a ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento 
Imobiliário, SA, a ESAF - Espírito Santo Fundos de Pensões, SA, a ESAF- Espírito 
Santo Gestão de Patrimónios, S.A, Espírito Santo Inversiones, Espírito Santo Pensiones 
SGFP, SA, a ESAF - Espírito Santo Participações Internacionais SGPS, S.A., a ESAF -
Holding GMBH, S.A., e a Capital Mais Assessoria Financeira S.A., 
 
A ESAF Espírito Santo Activos Financeiros SGPS S.A., encontra-se integrada no Grupo 
Banco Espírito Santo sendo detida em 65% pelo Banco Espírito Santo, em 15% pelo 
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., em 10% pela Caisse National de Crédit 
Agricole, em 5% pelo Banco Internacional de Crédito e em 5% pela Companhia de 
Seguros Tranquilidade, S.A. 
 
Accionistas 
O único accionista da ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. é a 
ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, SGPS, S.A.  
 
Órgãos Sociais 
A composição dos seus Corpos Sociais é a seguinte:  
 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Dr. Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 
Presidente  
Dra. Maria Madalena França e Silva de Quintanilha Mantas Moura 
Secretário  
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Dr. Júlio André 
Presidente  
Dr. Marcos Tavares de Almeida Lagoa 
Dr. Carlos dos Santos Moita 
Sr. Domingos Sottomayor Roque de Pinho 
Dr. José de Vargas Bulcão 
Vogais 
 
FISCAL ÚNICO 
 
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas 
Suplente: Dr. António da Trindade Nunes (ROC) 
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FUNDOS GERIDOS 
 
A ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. gere actualmente 28 
Fundos de Investimento, designadamente: 
 

(valores a 31 de Dezembro de 2001) 
FUNDOS 

MOBILIÁRIOS 
TIPO Política de Investimento Valor Fundos 

EUR^6 
Número 

Participantes 

E.S. CURTO PRAZO - F. 
TESOURARIA 

Fundo de Tesouraria Euro Fundo com grande parte do seu investimento alocada a 
aplicações monetárias de curto prazo 

24,968 
 

1042 

E.S. TESOURARIA - F. 
TESOURARIA 

Fundo de Tesouraria Euro Fundo com grande parte do seu investimento alocada a 
aplicações monetárias de curto prazo 

8,772 188 

BIC TESOURARIA - F. 
TESOURARIA 

Fundo de Tesouraria Euro Fundo com grande parte do seu investimento alocada a 
aplicações monetárias de curto prazo 

71,311 2786 

E.S. MONETÁRIO - F. 
TESOURARIA 

Fundo de Tesouraria Euro Fundo com grande parte do seu investimento alocada a 
aplicações monetárias de curto prazo 

379,064 2656 

E.S.LIQUIDEZ - F. 
TESOURARIA 

Fundo de Tesouraria Euro Fundo com grande parte do seu investimento alocada a 
aplicações monetárias de curto prazo 

26,605 82 

E.S. RENDA MENSAL F. de Obrigações – Taxa Variável 
Euro 

Fundo com forte exposição a obrigações de taxa 
variável. Distribui mensalmente a totalidade dos 
rendimentos obtidos. 

82,190 2408 

E.S. CAPITALIZAÇÃO F. de Obrigações – Taxa Variável 
Euro 

Fundo com forte exposição a obrigações de taxa variável 
nacionais e internacionais. 

148,202 6172 

E.S. RENDA TRIMESTRAL F. de Obrigações – Taxa Variável 
Euro 

Fundo com forte exposição a obrigações de taxa 
variável. Distribui trimestralmente a totalidade dos 
rendimentos obtidos. 

24,676 971 

E.S. OBRIGAÇÕES GLOBAL F. de Obrigações – Taxa Fixa 
Internacional 

Investe em obrigações de taxa fixa dos principais 
mercados a nível mundial. 

36,669 967 

E.S. OBRIGAÇÕES EUROPA F. de Obrigações – Taxa Fixa 
Euro 

Investe em obrigações de taxa fixa dos principais 
mercados a nível europeu. 

30,342 910 

E.S. FIXED INCOME F. de Obrigações – Taxa Fixa 
Internacional 

Investe em obrigações de alto rendimento alto risco 61,159 39 

E.S. PORTFÓLIO DINÂMICO Fundo Misto Fundo balanceado nas suas componentes accionistas e 
obrigacionistas, embora com predominância desta 
última. 

39,474 4356 

E.S. ACÇÕES EUROPA Fundo de Acções Euro Investe preferencialmente em acções dos principais 
sectores de actividade da Europa. 

61,199 2803 

E.S. MERCADOS 
EMERGENTES 

Fundo de Acções Internacional Fundo cujo investimento abarca as principais empresas 
das economias emergentes da àsia, América Latina e 
Europa de Leste. 

7,325 530 

E.S. PORTUGAL ACÇÕES Fundo de Acções Nacional Investe em acções do mercado português 6,304 687 

E.S ACÇÕES GLOBAL Fundo de Acções Internacional Investe nos principais mercados mundiais, nos principais 
sectores de actividade. 

15,863 529 

E.S.ACÇÕES AMERICA Fundo de Acções Internacional Investe no mercado norte-americano, nos principais 
ramos de actividade. 

26,433 533 

E.S. PORTFOLIO - F. FUNDOS Fundo de Fundos Fundo conservador com maior Componente em fundos 
de Obrigações,com pouca exposição a fundos de acções 

30,572 2188 

GESTÃO ACTIVA - F. FUNDOS Fundo de Fundos Enfoque em fundos de acções geridos pela ESAF, com 
pequena parcela do seu investimento em fundos de 
obrigações e de tesouraria. 

51,084 592 

ESTRATÉGIA MODERADA - F. 
FUNDOS 

Fundo de Fundos Fundo conservador com maior Componente em fundos 
de Obrigações, com pouca exposição a fundos de 
acções 

9,502 90 

OPÇÃO DINAMICA - F. 
FUNDOS 

Fundo de Fundos Enfoque em fundos de acções geridos pela ESAF, com 
pequena parcela do seu investimento em fundos de 
obrigações e de tesouraria. 

13,481 766 

OPÇÃO CONSERVADORA - F. 
FUNDOS 

Fundo de Fundos Enfoque em fundos de obrigações geridos pela ESAF, 
com pequena parcela do seu investimento em fundos de 
acções. 

13,983 629 

E.S.TOP RANKING - F. 
FUNDOS 

Fundo de Fundos Investe principalmente em fundos de acções geridos 
pelas mais prestigiada sociedades gestoras mundiais, 
tendo também uma componente obrigacionista. 

155,637 6310 

E.S.PORTFOLIO I - F. FUNDOS Fundo de Fundos Fundo conservador com maior Componente em fundos 
de Obrigações, com pouca exposição a fundos de 
acções 

8,535 1098 

 15



E.S. OPÇÃO MODERADA - F. 
FUNDOS 

Fundo de Fundos Fundo conservador com maior Componente em fundos 
de Obrigações, com pouca exposição a fundos de 
acções 

6,687 491 

BIC PPR/E Plano Poupança Reforma 
Educação 

Fundo dirigido ao invstimento com uma prespectiva de 
longo prazo maioritáriamente em obrigações 

30,768 4511 

E.S. PPA Plano Poupança Acções A principal componente da sua carteira são as acções do 
mercado português. 

28,007 5466 

E.S. INVEST 
 

Agrupamento de Fundos Três perfis de risco distintos que investem 
principalmente em: ES Invest 15 – obrigações de taxa 
fixa a nível europeu; ES Invest 40 – obrigações de taxa 
fixa e acções; ES Invest 90 – Acções cotadas nas bolsas 
dos países da OCDE. 

6,246 177 

NÚMERO TOTAL DE 
FUNDOS 28 

    

 
 
 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS DO FUNDO 
 
Sociedade de ROC’s Bernardes, Sismeiro & Associados inscritos com o n.º 25. A 
sociedade será representada pelo Exmo. Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço ou por 
qualquer um dos sócios ou Revisores Oficiais de Contas contratados. 
 

ENTIDADES SUBCONTRATADAS 
 
 
A ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., tem acordos de 
colaboração e de apoio à actividade deste Fundo com as seguintes entidades: 
CEGE, Departamento de Gestão, Universidade Nova de Lisboa para a manutenção e 
desenvolvimento do software de apoio à gestão e contabilização das carteiras dos 
fundos. 
DRESDNER Asset Management GMBH, com sede em Mainzer Landstrabe 11-13, 
60329 Frankfurt Ghermany, como consultor de investimento para todos os mercados. 
 

 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
 
 
1. A Sociedade Gestora fará publicar, diariamente no boletim de cotações da Bolsa 

de Valores de Lisboa, o valor da Unidade de Participação e mensalmente, com 
referência ao último dia do mês imediatamente anterior, a composição 
discriminada das aplicações do Fundo, o respectivo valor liquido global e o 
número de unidades de participação em circulação, nos termos definidos pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 
2. O valor da Unidade de Participação estará ainda disponível diariamente nos 

balcões do Banco Espírito Santo, do Banco Espírito Santo dos Açores, do Banco 
Internacional de Crédito e nos Centros de Investimento do Best, nos serviços 
telefónicos do Best, BES-Directo, BES-Directo dos Açores e TeleBIC, nos 
estabelecimentos e na linha telefónica do Banco ActivoBank (Portugal) SA, nas 
instalações da Sociedade Gestora e na internet nos sites www.bes.pt, 
www.besdosacores.pt, www.bic.pt, www.esaf.pt, www.atrium.pt, www.bancobest.pt e 
www.activobank7.com. 
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3. As contas do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada ano. A Sociedade 
Gestora fará publicar um anúncio da disponibilização das contas anuais no 
Boletim de Cotações da  Bolsa de Valores de Lisboa e num jornal de grande 
circulação, nos dois meses subsequentes àquela data. 

 
4. As contas serão ainda acompanhadas de um relatório de gestão, elaborado nos 

termos da Lei, e da certificação legal de contas, realizada pelo revisor oficial de 
contas do fundo que não pode integrar o Conselho Fiscal da Sociedade Gestora. 
Na certificação legal de contas, o revisor oficial de contas deve pronunciar-se, 
entre outros aspectos, sobre: 

a) A adequada avaliação efectuada pela entidade gestora dos valores do fundo, em 
especial no que respeita aos não cotados e derivados transaccionados no 
mercado de balcão; 

b) O cumprimento dos critérios de avaliação definidos no regulamento de gestão; 
c) O controlo do registo das transacções de valores cotados efectuadas fora de 

bolsa; 
d) O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de 

participação. 
 
5. Respeitando as mesmas exigências aplicáveis às contas anuais, a Sociedade 

Gestora elaborará ainda um relatório e contas semestral, que abrangerá os seis 
primeiros meses de actividade, fazendo publicar um anúncio da sua 
disponibilização no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e num 
jornal de grande circulação, no mês subsequente. 

 
6. As contas anuais e semestrais respeitantes ao Fundo serão disponibilizadas a 

pedido do participante realizado junto dos balcões do Banco Espírito Santo, do 
Banco Espírito Santo dos Açores, do Banco Internacional de Crédito e nos 
Centros de Investimento do Best, nos serviços telefónicos do Best, BES-Directo, 
BES-Directo dos Açores e TeleBIC, nos estabelecimentos e na linha telefónica do 
Banco ActivoBank (Portugal) SA, nas instalações da Sociedade Gestora e na 
internet nos sites www.bes.pt, www.besdosacores.pt, www.bic.pt,  www.esaf.pt, 
www.atrium.pt, www.bancobest.pt e www.activobank7.com, sem qualquer encargo 
para os participantes que os solicitem. 

 
 

FORO COMPETENTE 
 
Para questões emergentes da aplicação deste Regulamento é competente o foro da 
comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

REGIME FISCAL 
 

DO FUNDO 
 
O fundo é tributado autonomamente como se de pessoa singular se tratasse. 
 
Assim, 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 
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bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%, e os dividendos, que estão 
sujeitos a uma taxa de 15%; Os rendimentos sobre os quais não estejam 
previstas taxas de retenção são tributados autonomamente à taxa de 25%. 
 
Os rendimentos, obtidos fora do território português, que não sejam 
considerados mais-valias, são tributados autonomamente à taxa de 20% 
tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes 
de fundos de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos, incidente 
sobre o respectivo valor liquido obtido em cada ano. 
 
Os rendimentos qualificados como mais-valias são tributados da seguinte 
forma: 
 

a) exclusão de tributação das mais-valias associadas à alienação de 
acções que tenham sido detidas durante mais de 12 meses; 

b) exclusão de tributação das mais-valias associadas à alienação de títulos 
de dívida, incluindo obrigações; 

c) tributação a taxa de imposto de 10% aplicável às mais-valias líquidas. 
 
Para o efeito de contagem dos períodos de detenção dos títulos, é definido o 
critério FIFO (“first in, first out) segundo o qual se consideram alienados os 
títulos adquiridos há mais tempo. 
 
Os rendimentos líquidos obtidos em cada ano em contratos de futuros e 
opções sobre acções celebrados em bolsa são tributados autonomamente à 
taxa de 10%. 
 
As aplicações de Fundos em Unidades de Participação constituídas de acordo 
com a legislação nacional estão isentas de tributação. 
 

DO PARTICIPANTE 
 

Pessoas singulares 
 
Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação dos 
rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento se esses rendimentos forem 
obtidos fora do âmbito duma actividade comercial industrial ou agrícola, na medida em 
que o próprio fundo já foi tributado. 
 
Igualmente, os ganhos resultantes da diferença entre o valor do resgate e o valor de 
subscrição não estão sujeitos a qualquer tributação, pelos mesmos motivos. 
 
Assim, os investidores que sejam pessoas singulares estão isentos de tributação 
pelos rendimentos que daí obtêm, podendo porém, os respectivos titulares, residentes 
em território português, englobá-los para efeitos desse imposto, caso em que o 
imposto retido ou devido pelo fundo assume a natureza de imposto por conta. 
 
Em matéria de imposto sobre sucessões e doações, as transmissões por morte a 
favor do cônjuge sobrevivo e dos filhos ou dos adoptados, no caso de adopção plena, 
ou dos seus descendentes, quando aqueles tenham falecido, estão isentas de 
imposto até ao valor de 500 000$00  por cada um deles. 

 18



 19

 
 

Pessoas colectivas 
 
Se o investidor for uma pessoa colectiva, os rendimentos, quer resultem de 
distribuição, quer da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição, estão 
sujeitos a IRC e derrama, se existir, podendo os titulares deduzir no seu pagamento 
de impostos as verbas já liquidadas pelo próprio fundo, no montante proporcional às 
unidades de participação detidas.  
 
Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade isenta de IRC, existe direito à 
restituição, pela sociedade gestora, do montante de imposto retido ou devido 
correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aquelas entidades 
tenham subscrito. 

 


