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POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
 
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, tenham inerente o direito à sua subscrição, ou que tenham a sua performance associada 
aos mercados lavo do Fundo. O investimento do fundo deverá ser efectuado predominantemente em activos de países de economias 
emergentes, concretamente na Europa, Ásia, América Latina e África do Sul.  
O investimento em acções será efectuado, regra geral, numa percentagem superior a 85% do património do fundo, excepto em situações 
em 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. 
O fundo tem a possibilidade de recorrer a instrumentos derivados, limitados a uma exposição máxima de 10% do valor líquido global do 
fundo, com o objectivo de aumentar rentabilidade. 
As coberturas de variação de preço e de variabilidade de rendimentos serão realizadas casuisticamente consoante a visão da gestão. 
PERFIL DO INVESTIDOR 
 
O fundo adequa-se a investidores cujo objectivo é o crescimento ambicioso do capital numa perspectiva de Longo prazo, estando 
dispostos a suportar o risco elevado de variação dos preços inerente às aplicações em acções e a elevada volatilidade dos mercados.  
O período mínimo recomendado neste fundo é de 3 anos. 
 
RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
 
O risco de um fundo de investimento varia de acordo com o risco implícito nos activos de base que constituem a carteira de investimentos 
do fundo, sendo os de maior expressão o risco de variação de preço, e o risco específico dos mercados onde o fundo investe dada a sua 
elevada volatilidade. Não havendo cobertura sistemática da taxa de câmbio como forma de aproveitar possíveis valorizações de moeda, o 
fundo fica exposto ao risco cambial dos activos que não são denominados em euros. 
 
EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EUROS 
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RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
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As rendibilidades divulgadas são líquidas de impostos. 
Rendibilidades e riscos passados não são garantia de rendibilidades e riscos Futuros. 
O risco varia entre 0% e um valor ilimitado. Quanto maior for o valor do indicador de risco maior as oscilações no valor da unidade de participação 

1999 58,92% 1999 24,37%
2000 -31,13% 2000 23,91%
2001 -3,17% 2001 31,52%
2002 -20,01% 2002 20,68%
2003 29,27% 2003 18,57%

Rendibilidade Risco
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COMISSÕES E ENCARGOS DO FUNDO 
 
O fundo suportará uma comissão de gestão anual de 2,25%, uma comissão de depositário anual de 0,25% e uma taxa de supervisão 
mensal devida à CMVM. O fundo suportará ainda todos os custos relacionados com as transacções dos activos que o compõem ou que o 
venham a compor, custos de auditoria exigidos pela legislação em vigor, bem como os demais encargos devidamente documentados, 
que sejam realizados no cumprimento de obrigações legais 
 
COMERCIALIZAÇÃO 
 
O fundo é comercializado aos balcões do Banco Espírito Santo, do Banco Espírito Santo dos Açores, do Banco Internacional de Crédito, 
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, nos Centros de Investimento do Best, nos estabelecimentos e linha telefónica do Banco ActivoBank 
(Portugal) através dos serviços telefónicos do Best, BES-Directo, BES-Directo dos Açores e TeleBIC, através dos sites 
www.activobank7.com, www.bancobest.pt e nas instalações da Sociedade Gestora. 
 
PROSPECÇÃO 
 
A actividade de promoção / prospecção relativa à comercialização do Fundo é feita pelos Promotores / Prospectores, devidamente 
identificados junto da CMVM, os quais, actuando por conta do Banco BEST, promovem os seus produtos, serviços e operações, 
recolhendo junto dos investidores - Clientes actuais ou potenciais do Banco BEST - as respectivas intenções de subscrição e resgate. 
Os Promotores / Prospectores não podem celebrar quaisquer contratos em nome do Banco BEST. 
Aos Promotores / Prospectores encontra-se igualmente vedada a recepção, cobrança ou entrega de quaisquer importâncias ou 
remunerações aos investidores (Clientes actuais ou potenciais do Banco BEST), bem como a tomada de qualquer decisão de 
investimento ou qualquer outra actuação em nome de tais investidores Clientes. 
Ao contactarem os investidores, os Promotores / Prospectores devem proceder à sua identificação, assim como à do Banco BEST e 
informar os investidores dos limites a que se encontra sujeito o exercício da sua actividade. 
O Banco BEST é responsável pelos actos praticados pelos Promotores / Prospectores e assegura o controlo e a fiscalização das 
actividades por eles desenvolvidas. 
A recolha das intenções de subscrição e resgate dos investidores pelos Promotores / Prospectores efectuar-se-á (i) através do acesso 
remoto ao sistema informático do Distribuidor, sendo o procedimento adoptado idêntico ao do Serviço Telefónico, na presença e com o 
consentimento do cliente, ou, caso o acesso remoto não esteja disponível, (ii) através do preenchimento pelo Cliente (actual ou potencial) 
de um formulário pré-definido e fornecido pelo Distribuidor que posteriormente será entregue pelo Promotor / Prospector no Centro de 
Investimento Best mais próximo sendo de seguida introduzido no respectivo sistema informático. 
 
SUBSCRIÇÃO 
 
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. 
 O montante mínimo da primeira subscrição é de 500 Euros e de 250 Euros as seguintes. 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 ou múltiplos de 50 Euros. 
Existe uma comissão de subscrição de 0,5%. Num investimento líquido no fundo de 1000 Euros, haverá lugar a uma comissão de 5 
Euros, a que corresponde um montante entregue de 1005 Euros. 
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 BES-directo, BES-directo dos Açores, 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. 
Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços correspondentes, apenas serão processadas no dia útil 
imediatamente seguinte.  
 
RESGATE 
 
O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate será o conhecido e divulgado no dia útil seguinte aquele a que o pedido de 
resgate se refere. O pedido de resgate é realizado a preço desconhecido. O montante resgatado estará disponível no máximo 10 dias 
úteis após o pedido de resgate. 
Existe uma comissão de resgate, cobrada de acordo com o período de permanência no fundo, constante na seguinte tabela: 
 

Até 180 dias de 181 a 365 dias de 366 a 732 dias  Mais de 732 dias 
1,5% 1% 0,5% 0% 

 
Para um resgate de 1000 Euros e aplicando-se os diversos prazos, os montantes reembolsados são os seguintes: 
 

985 990 995 1000 
 
O pedido de resgate é realizado junto da entidade comercializadora onde o participante realizou a subscrição do fundo, dirigido à entidade 
depositária. Serão resgatadas as unidades de participação detidas em função da antiguidade da subscrição, sendo a selecção efectuada 
das mais antigas para as mais recentes. O reembolso dos valores resgatados será efectuado por crédito em conta. 
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: 
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- até às 17:30 horas, hora de Portugal Continental, utilizando BES-directo, BES-directo dos Açores, 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. 
Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços correspondentes, apenas serão processadas no dia útil 
imediatamente seguinte.  
 
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
 
O fundo não distribui rendimentos e nesse sentido é um fundo de capitalização. 
 
CONSULTA DE OUTRA INFORMAÇÃO 
 
O Prospecto Simplificado só contém a informação essencial sobre o fundo. 
O Prospecto Completo, os Relatórios e Contas anuais e semestrais, serão disponibilizados pelas entidades indicadas na rubrica 
comercialização a pedido do participante, sem quaisquer ónus ou encargos. 
São publicados no Boletim da Bolsa de Valores de Lisboa o valor da unidade de participação diariamente, e a composição discriminada 
da carteira mensalmente. 
 
REGIME FISCAL 
 
1. Do Fundo: 
Os rendimentos obtidos por fundos de investimento mobiliário que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional têm o 
seguinte regime fiscal: 
Rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados autonomamente:  

1) por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se tratasse; 
2) às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares residentes em território 
português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não for efectuada pela entidade a quem compete 
(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 15%); 
3) ou à taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não sujeitos a retenção na 
fonte. 

Rendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados mais-valias 
 Os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, provenientes de títulos de dívida e 

de fundos de investimento são tributados autonomamente à taxa de 20%. 
 Outros rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são tributados autonomamente 

à taxa de 25% incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 
Rendimentos, obtidos em território português ou fora dele, qualificados como mais-valias 

 As mais-valias decorrentes da alienação de acções que tenham sido detidas durante mais de 12 meses encontram-se excluídas 
de tributação; 

 As mais-valias líquidas auferidas nos restantes casos são tributadas à taxa de 10%. 
 
Para o efeito de contagem dos períodos de detenção dos títulos, é definido o critério do FIFO (first in, first out), segundo o qual se 
consideram alienados os títulos adquiridos há mais tempo. 
Os rendimentos obtidos fora do território português por fundos de investimento constituídos e a operar nos termos da legislação nacional 
poderão beneficiar da aplicação de um mecanismo de crédito de imposto por dupla tributação internacional, o qual  se encontra sujeito às 
seguintes regras: 

a) o crédito de imposto consiste na dedução ao imposto devido sobre esses rendimentos e apurado tendo em consideração as normas 
acima expostas, da menor das seguintes importâncias: 

1) imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos em causa; 
2) imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa tenham sido tributados; 

b) quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país onde os rendimentos são obtidos, e 
desde que esta não exclua do respectivo âmbito os fundos de investimento, a dedução a que se refere a alínea anterior não pode 
ultrapassar o imposto pago nesse país nos termos previstos pela convenção; 
c) sempre que sejam obtidos, no mesmo ano, rendimentos provenientes de diferentes países, a dedução deve ser calculada 
separadamente para cada tipo de rendimentos procedentes do mesmo país; 
d) os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de tributação, pelas respectivas 
importâncias ilíquidas dos impostos sobre o rendimento pagos no estrangeiro. 

2. Do participante: 
Pessoas singulares 
Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação dos rendimentos respeitantes a unidades de participação em 
fundos de investimento se os mesmos forem obtidos fora do âmbito duma actividade comercial, industrial ou agrícola, na medida em que 
o próprio fundo já foi tributado. 
Por consequência, os ganhos resultantes da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição não estão sujeitos a qualquer 
tributação, visto respeitarem a rendimentos decorrentes da detenção de unidades de participação em fundos de investimento 
Assim, os investidores em unidades de participação de Fundos de Investimento que sejam pessoas singulares residentes em território 
português estão isentos de tributação pelos rendimentos que daí obtêm, podendo porém, optar pelo respectivo  englobamento para 
efeitos de apuramento de IRS, caso em que o imposto retido ou devido assume a natureza de imposto por conta.  
As transmissões gratuitas, como por exemplo as doações ou transmissões por morte do participante, de valores aplicados em fundos de 
investimento mobiliário não são sujeitas a Imposto do Selo.   
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Pessoas colectivas 
Se o investidor for uma pessoa colectiva, residente em Portugal, os rendimentos que lhe sejam distribuídos pelo Fundo ou que resultem 
da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição das unidades de participação, estão sujeitos a IRC, sendo que o montante 
de imposto retido ao fundo será considerado como imposto por conta.  
Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade residente, isenta de IRC que, por essa via não se encontre obrigado à entrega da 
declaração de rendimentos, existe direito à restituição, pela sociedade gestora, do montante de imposto retido ou devido pelo Fundo 
proporcionalmente às unidades de participação subscritas. 
 
CONTACTOS 
 
Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através do número verde 800 20 66 92. 


