
PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 5 de Dezembro de 2002) 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 

AF Modelo Delta- Fundo de Fundos 
O Fundo e as entidades relacionadas 

Tipo de Fundo: Fundo de Fundos 
Início de Actividade: 14 de Agosto de 1995 
Entidade Gestora: AF- Investimentos, Fundos Mobiliários, S.A com sede na Av. José Malhoa LT 1686. 
A  F&C Management Limited, empresa de investimentos sediada em Londres executará a política de 
investimentos, sob o controlo e de acordo com as instruções da Entidade Gestora, no âmbito de um contrato 
aprovado pela CMVM  
Banco Depositário: Banco Comercial Português, S.A. 
Entidades Colocadoras:  AF-Investimentos, Fundos Mobiliários, S.A. e Banco Comercial Português, S.A. 

Objectivos, política e riscos do Fundo 
Política de Investimento: O Fundo procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade a 
médio/longo prazo com um significativo prémio sobre os instrumentos de mercado monetário, através do 
investimento equilibrado em fundos de investimento abertos de características diversificadas em termos de 
classes de activos, instrumentos financeiros, áreas geográficas e em divisas de investimentos, investindo os 
seus capitais em Unidades de Participação de outros fundos de investimento abertos, excepto Fundos de 
Fundos. O Fundo seguirá, como estratégia, as alocações médias constantes do quadro que abaixo se 
incorpora. A Sociedade gestora procurará não se afastar mais de 5% dos limites de alocação referidos no 
quadro, salvo situações excepcionais dos mercados financeiros. Em termos acumulados, o Fundo procurará 
não investir em fundos de acções e de obrigações de taxa fixa numa percentagem que exceda 90% do seu 
valor global. A Sociedade Gestora escolherá de entre os fundos que administra aqueles que, em cada 
momento, melhor responderão aos objectivos do fundo.  

Categorias de Fundos Limite inferior Limite Superior Valor médio 

Acções 50% 80% 65% 
Obrigações de taxa fixa 15% 35% 25% 

Obrigações de taxa variável e tesouraria 0% 20% 10% 
Os fundos onde o fundo investe são administrados pela própria AF Investimentos Fundos Mobiliários, S.A, ou 
por entidades em relação Grupo e que se encontram domiciliados em Portugal ou no Luxemburgo. 
Perfil do Investidor: Sendo de risco elevado, o fundo adequa-se a Clientes menos conservadores face ao 
risco, mas que pretendam a valorização dos seus investimentos numa óptica de médio/longo prazo e de 
grande diversificação das suas aplicações. O Fundo destina-se a clientes dispostos a investir por um prazo 
superior a 1 ano. 
 

Risco associado ao Investimento: O Fundo poderá estar exposto ao risco cambial até ao limite máximo de 
50% do seu valor global. . Poderá estar exposto, igualmente, aos riscos de taxa de juro (significa que os 
preços das obrigações de taxa fixa variam inversamente em função das taxas de juro do mercado) de valor 
das acções e de crédito. A utilização de instrumentos derivados limita-se a cobertura de riscos cambiais, pelo 
que não implica acréscimo de perda potencial máxima pelo Fundo. 

Evolução do valor da Unidade de Participação nos últimos 5 anos 
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Rendibilidade e Risco Históricos 

Rendibilidade Risco
1997 21,8% 8,9%
1998 15,0% 12,3%
1999 17,0% 11,5%
2000 -3,0% 9,2%
2001 -13,7% 15,9%
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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 rendibilidade e risco futuros. 

 
 

Comissões e 
encargos 

Para além das comissões de gestão (0,3450% ao ano) e de depósito (0,0825% ao ano), o 
Fundo suporta ainda todas as despesas inerentes às comissões de gestão e depósito dos 
fundos por si participados.  
O valor máximo que pode atingir a soma da comissão de gestão do Fundo AF Modelo Delta 
com a comissão de gestão de cada um dos fundos participados é de 1,590%. 
Na alocação média da política de investimento esta comissão será de 1,570%. 
Constituirão igualmente encargos do Fundo a taxa de supervisão a pagar à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários e os custos de auditoria obrigatórios. 

Comercialização Sucursais do Banco Comercial Português; BCP 24 Horas; Sucursais da NovaRede ; NovaRede 
24h; Banco 7; Lojas Atlântico; agências do Banco Pinto & Sotto Mayor, S.A.; LinhaAtlântico e 
ainda nos sites www.novarede.pt, www.bcp.pt, www.banco7.pt, www.bpatlantico.pt  para 
os clientes que tenham aderido a estes serviços. 

Subscrição A subscrição, cujo valor mínimo será de 50.000 Euros, faz-se pelo valor da Unidade de 
Participação referente à primeira avaliação subsequente à data do pedido, pelo que o pedido 
é feito a preço desconhecido. No acto de subscrição será cobrada uma comissão de 0,25%, 
para  montantes subscritos inferiores a 125.000 Euros, do valor das unidades de participação 
subscritas, a acrescer ao montante da subscrição e destinada a cobrir os custos de emissão. 
A adesão poderá ser feita através de aplicação única, nos montantes mínimos equivalentes 
ao maior número fraccionado até quatro casas decimais de Unidades de Participação, 
resultante da divisão de do montante investido pelo preço de subscrição das mesmas.  
A subscrição de fundos através de canais remotos, Internet ou linha telefónica, terá de ser 
efectuada até às 18.00 horas para efeitos do processamento da operação nesse dia. Todos os 
pedidos que derem entrada depois das 18.00 horas serão considerados como efectuados no 
dia útil seguinte a esse pedido. 

Resgate O valor de cada Unidade de Participação para efeitos de cálculo do reembolso nas operações 
de resgate será o valor do dia útil seguinte ao do pedido, após dedução da comissão de 
resgate, pelo que o pedido é feito a preço desconhecido. Sobre o valor assim calculado será 
deduzida uma comissão variável em função da duração do investimento, de acordo com a 
seguinte tabela:   

Duração do investimento  Comissão 
até 1 ano.                    0,375% 
mais de 1 ano                                     0,0% 

A liquidação do pedido de resgate será efectuada até 6 dias úteis após a data do pedido. 
A selecção das unidades de participação objecto de resgate em função da antiguidade de 
subscrição utiliza como critério valorimétrico o FIFO. Perante este critério, as primeiras UP’S 
subscritas serão as primeiras UP’S a serem resgatadas, pelo que, no momento do resgate, 
serão consideradas em primeiro lugar, respectivamente, as UP’S, que pela sua antiguidade já 
não estão sujeitas a qualquer comissão de resgate e em seguida, aquelas cuja comissão é 
menor e assim sucessivamente, defendendo deste forma o interesse do participante. Por 
exemplo, se um cliente tiver adquirido 1000 unidades de participação há 1 ano e 1 dia e 1000 
unidades de participação há 12 dias, se resgatar 1500 unidades de participação efectuá-lo-á 
nas seguintes condições: 1000 UP’S sem comissões de resgate (após 1 ano a comissão de 
resgate é nula) e 500 UP’S com comissão de resgate de 0.375% (com 12 dias de 
investimento). O resgate de fundos através de canais remotos, Internet ou linha telefónica, 
terá de ser efectuada até às 18.00 horas para efeitos do processamento da operação nesse 
dia. Todos os pedidos de resgate que derem entrada depois das 18.00 horas serão 
considerados como efectuados no dia útil seguinte a esse pedido. 

Distribuição 
rendimentos 

Por se tratar de um Fundo de capitalização, não haverá lugar à distribuição dos rendimentos 
provenientes dos proveitos líquidos das suas aplicações, os quais são incorporados no valor 
das Unidades de Participação. 

http://www.novarede.pt/
http://www.bcp.pt/
http://www.banco7.pt/
http://www.bpatlantico.pt/


Consulta de 
outra 
documentação 

Este Prospecto 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 gestora e das entidades colocadoras. 
Os participantes podem consultar mensalmente a composição da carteira do fundo no 
Boletim da EuroNext  Lisboa e ainda no site www.af-investimentos.pt 

Regime fiscal Para o Fundo: O Fundo é tributado autonomamente como se de pessoa singular se tratasse, 
sendo que os rendimentos obtidos em fundos de fundos em unidades de participação de 
fundos de investimento mobiliário, constituídos de acordo com a legislação nacional, são 
isentos de tributação. Os rendimentos obtidos por fundos de fundos em unidades de 
participação de fundos de investimento mobiliário constituídos de acordo com legislação 
estrangeira, são tributados autonomamente à taxa de 20% ou, caso seja mais favorável, à 
taxa aplicável às pessoas singulares  
Para o Participante sujeito passivo de IRS : Não há lugar a tributação dos ganhos resultantes 
da diferença entre o valor de resgate e o valor da subscrição, se esses ganhos forem obtidos 
fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, na medida em que o 
próprio fundo já foi tributado. Podem porém os participantes que sejam pessoas singulares, 
residentes em território português, englobar aqueles rendimentos, para efeitos de IRS, caso 
em que  o imposto retido ou devido pelo fundo assume a natureza de imposto por conta. 
Para o Participante sujeito passivo de IRC: Os rendimentos provenientes da diferença entre o 
valor de resgate e o valor de subscrição, estão sujeitos a IRC e derrama, se existir, contando 
em apenas 40% do seu quantitativo, para efeitos deste imposto. 

Contactos Telefone: 21 3125000 
E-mail: info@af-investimentos.pt 
Internet: www.af-investimentos.pt 

 

http://www.af-investimentos.pt/
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