
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 9 de Outubro de 2006) 

 “BANIF ACÇÕES PORTUGAL – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções Nacionais” 
 

 

 TIPO E DURAÇÃO 
 

Fundo de Investimento Mobiliário de Acções Nacionais Aberto, harmonizado, de duração indeterminada, constituído em 05 de Janeiro 
de 1998. 

 ENTIDADE GESTORA 
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. – integrada no Grupo Banif. 
Sede Social: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º 1070 – 274 Lisboa 

 CONSULTORES DE INVESTIMENTO 
 

O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 

 BANCO DEPOSITÁRIO 
 

Banif – Banco de Investimento, S.A.        
Sede Social: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º piso, 1070-274 Lisboa 
 

 ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 
 

O Fundo é comercializado em todas as agências do BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., Banco Comercial dos Açores S. A. e 
Banif - Banco de Investimento S. A., na sede da BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - S.G.F.I.M.,S.A.., e ainda através da Internet, no site 
transaccional do Banif – Banco de Investimento, S.A., www.binvestor.com, para os clientes que tenham aderido a este serviço. 
 

 AUDITOR 
 

Fonseca, Barros & Associados, S.R.O.C., representada pelo Dr. João Guilherme Melo de Oliveira, cuja sede se situa na Av. da República, 
n.º 50, 8º, 1050-196 Lisboa. 
 

 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
 

    POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
 

O Banif Acções Portugal é um fundo de acções nacionais, pelo que investirá, directa ou indirectamente, um mínimo de 2/3 do seu valor em acções nacionais, podendo investir acessoriamente, 
nos mercados regulamentados dos países membros da União Europeia, até ao limite de 10% do VLGF. O Fundo utiliza sistematicamente instrumentos derivados para efeitos de exposição aos 
activos subjacentes. O parâmetro de referência para o desempenho do Fundo é o índice PSI20, gerido pela Euronext Lisboa, que inclui as acções das empresas com maior capitalização bolsista 
cotadas na Euronext Lisboa e que têm um nível de liquidez considerado elevado.  

    RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
 

Por se tratar de um fundo de investimento em acções, o principal risco a que o Fundo está exposto é o Risco de Preço, traduzido pela variação do preço das acções que o compõem. O Fundo 
utiliza instrumentos derivados com carácter regular, para efeitos de cobertura do risco de preço e para efeitos de especulação por forma a tirar partido das condições de mercado. A utilização 
de derivados, na perspectiva de alavancagem dos investimentos, pode fazer o Fundo sofrer oscilações significativas, fazendo variar o valor da unidade de participação. O Fundo não está 
exposto ao risco cambial, uma vez que procede à sua cobertura de forma sistemática.  
 

    PERFIL DO INVESTIDOR 
 

O Fundo destina-se a investidores cujo perfil se enquadre nas seguintes características: Elevada capacidade para assumir riscos; Perspectiva de investimento a médio/longo prazo (período 
mínimo de investimento recomendado de 3 anos); Capacidade para suportar oscilações de preços nas Unidades de Participação. O Fundo destina-se a clientes cujo objectivo seja a perspectiva 
de valorização do seu investimento no médio/longo prazo, estando dispostos a assumir as eventuais oscilações da Unidade de Participação associadas ao risco neste tipo de investimento, por 
forma a obter uma rendibilidade potencial que traduza um elevado retorno do capital aplicado. 
 
 

    EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  
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    RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
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    TAXA GLOBAL DE CUSTOS 
 

 
Custos imputados ao Fundo em 2005 
 

 
Valor 

 
% do VLGF 

Comissão de Gestão   
Componente Fixa 144.970,79 1,90% 
Componente Variável 0,00 0,00% 

Comissão de Depósito 7.630,05 0,10% 
Taxa de Supervisão 1.250,07 0,02% 
Custos de Auditoria 2.618,00 0,03% 
Outros Custos 0,00 0,00% 

Total 156.468,91 - 
Taxa Global de Custos (TGC) - 2,05% 

   
 
 
 
 

TABELA DE CUSTOS 
 

Imputáveis directamente ao Participante 
Comissão de Subscrição 0% 
 
Comissão de Resgate (1)

Até 1 ano (inclusive) - 2,00%       

Mais de 1 ano - 1,00% 
Imputáveis directamente ao Fundo 
Comissão de Gestão (taxa nominal) (2)  

Componente Fixa  1,90% (ao ano)   
Componente Variável (3) 10% sobre a diferença entre a valorização 

diária do Fundo e a valorização diária do índice 
PSI20. Só será cobrada se a valorização face ao 
índice for positiva e se a valorização anual da 
UP do Fundo for positiva. Esta componente 
variável não pode exceder anualmente 5,00% 
do VLGF. 

Comissão de Depósito (taxa nominal)(2) 0,10% (ao ano)   

Taxa de Supervisão (4) 0,0133‰ (mensal)  
Outros Custos (5)  

Ano Rendibilidade (%) Risco (%) Nível Risco 
1999 6,67 17,92 5 
2000 -12,79 18,83 5 
2001 -17,93 21,43 6 
2002 -17,36 14,56 4 
2003 23,76 10,23 4 
2004 21,96 9,23 3 
2005 19,17 6,67 3 

Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são 
factos passados que, como tal, poderão não se verificar no futuro. 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).
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Rotação média da carteira em 2005 

 
 

Volume de transacções 13.340.812,96 
Valor médio da carteira 7.629.621,15 
Rotação média da carteira (%) 174,86% 

 
 
 

    SUBSCRIÇÃO 
 

O valor da Unidade de Participação para efeitos de subscrição é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido, sendo assim a subscrição efectuada a preço 
desconhecido. Não é cobrada comissão de subscrição. O montante mínimo de subscrição é igual ou superior a 500 Euros, quer para a subscrição inicial, quer para as subscrições adicionais. A 
subscrição assume-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de subscrição é integrada no activo do Fundo, ou seja, no dia útil seguinte ao da data do pedido de 
subscrição, data em que o respectivo valor é por um lado debitado ao participante que adquire unidades de participação e, por outro, incorporado no valor global do Fundo. Os pedidos 
efectuados após as quinze horas e trinta minutos serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte.  
 

    RESGATE 
 

O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido, sendo assim o resgate efectuado a preço 
desconhecido. Não existe um valor mínimo a resgatar. O valor do resgate será creditado na conta do participante até 5 dias úteis após o respectivo pedido, contados a partir do dia útil 
seguinte ao pedido, inclusive. É cobrada uma comissão de resgate dependente do prazo de permanência do participante no Fundo, sendo que até 1 ano (inclusive) a comissão é de 2,00% e 
mais de 1 ano a comissão é de 1,00%. Ex. de resgate: se resgatar um valor subscrito há mais de 1 ano, correspondente a 1000 Euros, receberá um valor líquido de 990 Euros. O método de 
custeio utilizado para efeitos de apuramento da comissão de resgate a utilizar, se houver várias subscrições, é o FIFO. As primeiras Unidades de Participação subscritas pelo investidor serão as 
primeiras a serem resgatadas. Ex. de cálculo da comissão de resgate: 500 UP´s subscritas há mais de 1 ano e 500 subscritas há 180 dias. Para um pedido de resgate de 1000 UP´s, sobre 500 
pagará 1,00% e sobre 500 pagará 2,00%. Os pedidos efectuados após as quinze horas e trinta minutos serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte.  
 

    DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
 

O Fundo é um fundo de capitalização, pelo que não há distribuição de rendimentos, os quais, caso existam, estarão incorporados no valor da unidade de participação. 
 

    ADMISSÃO À COTAÇÃO 
 

As unidades de participação do Fundo não se encontram admitidas à negociação. 
 

    DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
O valor diário das unidades de participação é divulgado nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., Banco Comercial dos Açores, S.A., Banif – Banco de Investimento, S.A., 
na sede social da Banif Gestão de Activos e através da internet em www.banifinvestimento.pt, www.binvestor.com e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 

    CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
 

Os prospectos do Fundo (completo e simplificado), bem como os documentos de prestação de contas (anual e semestral), encontram-se disponíveis junto da entidade gestora, do banco 
depositário e das entidades comercializadoras, através da internet em www.banifinvestimento.pt e em www.binvestor.com e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
Estes documentos poderão ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após a subscrição. A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no sistema de 
difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 

    REGIME FISCAL 
 

FUNDO 
São tributados autonomamente como se de uma pessoa singular se tratasse. 
 

1. Rendimentos que não sejam mais-valias: 
Obtidos no território português: 
- se se tratar de um rendimento isento de IRS, não será sujeito a tributação: estão isentos os rendimentos de UP’s, desde que obtidos fora do âmbito de uma actividade comercial ou 
industrial; 
- se se tratar de um rendimento tributado por retenção na fonte, a tributação é feita dessa forma. Assim, os juros de obrigações e de depósitos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 
20% e os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 20%; 
- se se tratar de ganhos decorrentes de swaps cambiais, swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por retenção na fonte, à taxa de 20%; 
- tratando-se de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, sendo o imposto 
entregue pela sociedade gestora até ao final do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar; 
- os rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação. 
Obtidos fora do território português: 
- para os rendimentos de títulos de dívida e provenientes de fundos de investimento constituídos no estrangeiro a tributação é autónoma à taxa de 20%; 
- aos rendimentos de outra natureza aplica-se a taxa de 25%. É, por exemplo, o caso dos dividendos e juros de depósitos. 
2. Mais-Valias: 
Obtidas quer em território português quer fora: a tributação é autónoma à taxa de 10%, nas mesmas condições tal como se tratasse de pessoa singular residente. Assim, estão isentas as 
mais-valias provenientes da alienação de acções detidas pelo fundo durante mais de 12 meses e de obrigações e outros títulos de dívida. 
 

PARTICIPANTES 
 

1. Residentes em Território Português 
Sujeitos passivos de IRS fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- os rendimentos respeitantes a UP´s 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; 
- em caso de englobamento, os titulares das UP`s têm direito a deduzir 50% dos lucros colocados à disposição do fundo por pessoas colectivas sujeitas e não isentas de IRC, bem como os 
rendimentos resultantes de partilha em consequência da liquidação dessas entidades que sejam considerados como rendimentos de capitais. 
Sujeitos passivos de IRC e de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- os rendimentos não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos para efeitos de apuramento do lucro tributável e o montante de imposto retido ou 
devido na esfera do fundo tem a natureza de imposto por conta; 
- os lucros distribuídos ao fundo por uma sociedade com sede ou direcção efectiva no território português, sujeita e não isenta de IRC, também são dedutíveis para efeitos da determinação do 
lucros tributável em 50%. 
Sujeitos passivos de IRC isentos: 
 - no caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera do fundo, correspondente aos rendimentos de UP`s que aqueles tenham subscrito, é restituído pela 
entidade gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas UP`s. 
 

2. Não Residentes em Território Português 
Os rendimentos respeitantes a UP`s estão isentos de IRS e IRC. 
 

O regime fiscal aqui descrito é o que vigora à data da última actualização do Prospecto, pelo que não existe qualquer garantia de que o mesmo se mantenha inalterável durante o período de 
investimento recomendado. 
 

    CONTACTOS 
 

Direcção Comercial Banif Gestão de Activos 
Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 14º piso 
1070-274 Lisboa 
Tel. 21 381 62 00 
Fax: 21 381 62 01 
e-mail: gestao.activos@banifinvestimento.pt

(1) A comissão de resgate incide sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo com o prazo de antiguidade da 
subscrição. 

(2) Comissão calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão, e cobrada mensalmente. 
(3) Esta componente variável não pode exceder anualmente 5,00% do valor global do Fundo. 
(4) Incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao último dia útil do mês. Sempre que da aplicação desta permilagem resultar 

um valor inferior a €100 ou superior a €10.000, a taxa mensal devida corresponderá a um destes limites. 
(5) O Fundo suportará os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. As despesas relativas à compra e venda 

de valores por conta do Fundo, designadamente comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa e demais impostos, 
constituem encargos do Fundo. 

http://www.banifinvestimento.pt/
http://www.binvestor.com/
http://www.banifinvestimento.pt/
mailto:gestao.activos@banifinvestimento.pt
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