
 
 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado em 30 de Março de 2007) 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO HARMONIZADO 
MONTEPIO RENDA MENSAL–FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL - 

Constituído em Portugal em 1 de Abril de 1997 
  
Tipo e Duração Fundo aberto de Obrigações de Taxa Variável Aberto Euro, constituído por tempo indeterminado. 
Entidade Gestora MG Gestão de Activos Financeiros - SGFIM, S.A. (Grupo Montepio Geral). 
Consultores de 
Investimento 

Não tem. 

Banco Depositário Caixa Económica Montepio Geral. 

Entidades 
Comercializadoras 

Nos balcões da Caixa Económica Montepio Geral e através dos seguintes canais alternativos de distribuição à distância 
(para os clientes que tenham aderido àqueles serviços): Internet / Net 24 (www.montepio.pt), Telefone / Phone 24 (707 202 
024), Tecnologia WAP / Net móvel 24, e ATM / Chave 24. 

Auditor BDC – Barroso, Dias, Caseirão & Associados – SROC 
Autoridade de 
Supervisão 

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, telefone: 213 177 000. 

Política de 
Investimento 

O Fundo deterá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global investido, directamente ou indirectamente, em obrigações. Face 
às características do Fundo, as aplicações em obrigações de taxa variável (incluindo os activos subjacentes a futuros de taxa 
de juro) representam mais do que 50% do seu valor liquido global. 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.  
Tendo em vista os objectivos do Fundo, a carteira incluirá activos de mercados emergentes (América Latina e México) 
cotados numa Bolsa da União Europeia, cujo valor total será inferior a 15% do valor da carteira. Os emitentes destes activos 
serão entidades governamentais e empresas dos sector público e privado, sendo os ratings mínimos aceites pelo fundo de B 
(Standard & Poors) e B2 (Moody’s). 
Está prevista a utilização de instrumentos financeiros derivados para cobertura de riscos de taxa de juro e cambial e para 
exposição adicional. No caso do risco cambial será sempre efectuada uma cobertura do risco a 100% e no caso do risco de 
taxa de juro, a respectiva cobertura revestirá um carácter pontual, podendo ser efectuada até 100% daquele risco. O Fundo 
não pode deter mais de 10% do seu valor liquido global em Unidades de Participação de fundos de investimento. 

Risco Associado ao 
Investimento 

Os riscos mais preponderantes, resultantes da política de investimento, são os riscos de crédito e de taxa de juro, que podem 
repercutir-se desfavoravelmente no preço da unidade de participação. 
Atendendo ao perfil do fundo, a postura adoptada relativamente ao risco de taxa de juro será conservadora, ou seja, não se 
esperam oscilações significativas no valor das unidades de participação provocada exclusivamente por alterações no nível 
das taxas de juro. Relativamente ao risco de crédito, o fundo procurará explorar esta componente com o objectivo de 
aumentar a taxa de rendibilidade, embora sem entrar no segmento de activos de alto risco de crédito. O Fundo utiliza 
instrumentos financeiros derivados com intuito diferente da cobertura de risco podendo daí advir um acréscimo de risco para 
o fundo, no entanto a exposição total resultante dessa utilização não pode exceder 100% do valor global liquido do fundo. 

Perfil do 
Investidor 

O perfil do investidor a que o fundo se dirige caracteriza-se pela aceitação de um nível baixo/médio de oscilações do valor 
do capital investido. O propósito de investimento é a aplicação de capitais com prazo superior a um ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolução do valor da UP (últimos 10 anos) 
- Montepio Renda Mensal (*)
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Evolução  da  rendibilidade anual do  Fundo
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Evolução do valor de rendimento mensal pago por Unidade de 
Participação (últimos 6 anos)
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rendibilidades 4.60% 2.85% 3.69% 3.39% 1.94% 2.71% 1.28% 0.98% 1.53%

Risco 0.38% 0.24% 0.27% 0.25% 0.15% 0.23% 0.08% 0.06% 0.07%

Classe de Risco 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Janeiro 0.1354 0.2347 0.1063 0.1490 0.0695 0.0580 0.0516
Fevereiro 0.1451 0.1034 0.0915 0.1257 0.0496 0.0630 0.0510
Março 0.2107 0.1476 0.1157 0.1529 0.0615 0.0338 0.0460
Abril 0.0793 0.0728 0.0955 0.1913 0.0373 0.0359 0.0622
Maio 0.0382 0.1326 0.0502 0.1733 0.0470 0.0350 0.0589
Junho 0.1503 0.2341 0.0952 0.1119 0.0500 0.0359 0.0382
Julho 0.1900 0.0969 0.0670 0.1075 0.0532 0.0359 0.0664
Agosto 0.1917 0.1663 0.0990 0.0691 0.0668 0.0417 0.0724

Setembro 0.1653 0.1004 0.0924 0.0666 0.0542 0.0486 0.0666
Outubro 0.1138 0.1199 0.0398 0.0522 0.0585 0.0279 0.0791
Novembro 0.1568 0.1072 0.0559 0.0480 0.0557 0.0337 0.0822
Dezembro 0.2394 0.1213 0.0874 0.0936 0.0517 0.0333 0.0819

Valores em Euro

Mês

Rendimentos pagos pelo Montepio Renda Mensal

Ano



 
 

Advertência 

(*) O valor da unidade de participação  não é ajustada pela distribuição de rendimentos. 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor 
das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 
(risco máximo). 

Tabela de Custos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As despesas relativas às  transações  de valores por conta do Fundo constituem encargos deste. É devida à CMVM uma taxa 
de supervisão fixa, imputada diariamente ao Fundo e cobrada mensal e posticipadamente. As despesas com auditorias 
externas e revisores oficiais de contas, exigidas pela lei em vigor, constituem também encargos do Fundo. 

Subscrição 

O período de subscrição decorre entre as 8h30m e as 17h00m dos dias úteis em todos os canais de comercialização. Os 
pedidos de subscrição recebidos após este período serão processados para o dia útil seguinte. O valor da unidade de 
participação, para efeitos de subscrição, é o último valor divulgado na data do pedido de subscrição. O montante mínimo, na 
subscrição inicial, é de € 2.493,99; as subscrições posteriores deverão ser superiores a € 249,40. Não existe comissão de 
subscrição. 

Resgate 

O período de pedido de resgate decorre entre as 8h30m e as 17h00m, dos dias úteis, em todos os canais de comercialização. 
Os pedidos de resgate recebidos após este período serão considerados para o dia útil seguinte. O valor da unidade de 
participação será o que vigorar no dia útil seguinte ao do pedido, sendo que o resgate é feito a preço desconhecido. O 
pagamento do resgate também será efectuado no primeiro dia útil seguinte ao do pedido Existem comissões de resgate de: 
- 1% se o período de permanência no Fundo for até 181 dias; 
- 0% se o período de permanência no Fundo for superior ou igual a 182 dias. 
O critério de selecção das unidades de participação objecto de resgate em função da antiguidade da subscrição é o “FIFO” 
(First In First Out; Primeiras a entrar Primeiras a Sair), o que significa que, caso existam subscrições realizadas em datas 
diferentes, considera-se que as primeiras unidades a resgatar são as que têm maior antiguidade no Fundo. O participante 
pode no entanto solicitar, no momento do resgate, a aplicação do critério “LIFO” ” (Last In First Out; últimas a entrar 
Primeiras a Sair); neste caso, as primeiras unidades a resgatar são as que têm menor período de permanência no Fundo. Esta 
decisão pode ser relevante para efeitos de determinação das comissões de resgate. 

Distribuição de 
Rendimentos 

O fundo é um fundo de distribuição, isto é distribui mensalmente a totalidade dos rendimentos obtidos, com referência ao 
último dia do mês, sendo o respectivo pagamento efectuado no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que respeitam. 

Divulgação do 
Valor da Unidade 
de Participação 

O valor da unidade de participação do fundo é divulgado todos os dias úteis nos balcões da Caixa Económica Montepio 
Geral, através dos canais alternativos de distribuição à distância e através do sistema de difusão de informação da CMVM 
(www.cmvm.pt), onde também é publicada, mensalmente, a composição da carteira do Fundo. 

Consulta de outra 
documentação 

O Prospecto Completo e os Relatórios e Contas encontram-se disponíveis, para consulta, nos balcões da Caixa Económica 
Montepio Geral, através da Internet / Net 24 - www.montepio.pt, e através do sistema de difusão de informação da CMVM 
(www.cmvm.pt), sendo enviados gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após a subscrição. 

Regime fiscal 

Tributação do Fundo : tratando-se de rendimentos obtidos em território Português, a tributação será autónoma, por retenção 
na fonte. Assim, os juros de obrigações de papel comercial e de depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa 
de 20%. 
Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, obtidos fora do território Português a tributação será autónoma, à taxa de 
20%. A diferença positiva entre as mais e menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa de 10%, 
encontrando-se excluídas de tributação as mais-valias provenientes da alienação de Obrigações e outros títulos de dívida. 
Tributação dos Participantes: Para sujeitos passivos de IRS, os rendimentos estão isentos, podendo no entanto ser 
englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio fundo tem a natureza de imposto por conta. 
Para sujeitos passivos de IRC, os rendimentos não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou 
ganhos e o montante de imposto retido ou devido na esfera do fundo tem a natureza de imposto por conta.  
Os Participantes não residentes estão Isentos de IRS e IRC.  
Imposto de Selo – Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em fundos de 
investimento. 
NOTA: O Regime Fiscal apresentado neste capítulo, não dispensa a consulta à legislação em vigor, nem constituí garantia 
que o mesmo se mantenha estável pelo período de investimento. Para mais informação consultar o Prospecto Completo. 

Contacto 
Tel: 213 249 610  Fax: 213 249 611                                                                Internet: www.montepio.pt 
Phone24: 707 20 20 24                                                                  E-mail: gestaoactivos@gestaoactivos.montepio.pt 

 

Percentagem Custos Actuais % da Comissão

de VLGF Imputáveis directamente ao participante

Comissão de Gestão 22 597 0.604% Comissão de Subscrição 0%

    Componente Fixa 22 597 0.604% Comissão de Resgate (prazo até 181 dias) 1%

    Componente Variável 0 0.000% Comissão de Resgate (prazo superior ou igual a 182 dias) 0%

Comissão de Depósito 14 702 0.393% Imputáveis directamente ao Fundo

Taxa de supervisão 1 200 0.032%      Comissão de Gestão Fixa (nominal) 0,95% / ano

Custos de auditoria 1 372 0.037%      Comissão de Depositário (nominal) 0,05% / ano

Total 39 871 1.066%      Taxa de Supervisão 0,0133‰ / mês

Taxa Global de Custos (TGC) 1.066%

Volume Transações Carteira Média Rotação de Carteiras

2 419 775.92 €                      3 739 759.58 €    64.7%

Custos imputados

ao Fundo em 2006
Valor (em Euros)

Rotação Média da Carteira em 2006


