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PARTE I  REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 
 
 
CAPÍTULO I  INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO,  
   A SOCIEDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 
 
1. O Fundo 
 
- A denominação do Fundo é "BANIFUNDO PPA", anteriormente denominado por "BANIF 

PPA". 
- O Fundo constitui-se como Fundo de  Poupança Acções. 
- A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

em 11/12/1997 por tempo indeterminado e iniciou a sua actividade em 29/12/1997. 
 
2. A Sociedade Gestora 
 
- O Fundo é administrado pela Banifundos Cisalpina - Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A., com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º Piso, 
1070-274 Lisboa. 

- A sociedade gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente realizado é 
de 1.500.000 Euro. 

- A sociedade gestora constituiu-se em 23 de Abril de 1991 e encontra-se registada na 
CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 8 de Novembro de 1991. 

- Como responsável pela administração do Fundo e sua legal representante, compete à 
Banifundos Cisalpina comprar, vender, permutar e/ou subscrever quaisquer valores que nos 
termos da Lei e do Regulamento de Gestão podem integrar o património do Fundo, exercer 
os direitos directa ou indirectamente relacionados com bens do Fundo e, em geral, praticar 
todos os actos necessários ou concernentes à sua correcta administração. Em particular, 
compete à Banifundos Cisalpina: emitir, em ligação com o depositário, as unidades de 
participação do Fundo e autorizar o seu resgate; determinar, nos termos legais, o valor do 
Fundo e das respectivas unidades de participação e dá-lo a conhecer aos participantes e ao 
público em geral; seleccionar os valores que constituirão o Fundo, de acordo com a política 
de investimentos e efectuar ou dar instruções ao Depositário para que este efectue ou dê 
instruções para serem efectuadas as operações adequadas à execução de tal política; 
fornecer, nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão, toda a informação necessária; 
manter em ordem as contas do Fundo. A Banifundos Cisalpina assume, para com os 
participantes, o irrevogável compromisso de administrar os valores patrimoniais do Fundo 
de acordo com a política de investimentos. A Banifundos Cisalpina e o Banif – Banco 
Internacional do Funchal, S.A. respondem solidariamente por todos os compromissos 
assumidos no âmbito do Regulamento de Gestão do Fundo.  

- Em matéria de política de exercício de direitos de voto decorrentes dos investimentos 
efectuados por conta dos fundos que administra, a sociedade gestora, em regra, não 
participará nas Assembleias Gerais de Accionistas. No entanto, a sociedade gestora far-se-á 
representar e participará nas Assembleias Gerais em que conste da Ordem de Trabalhos 
pontos sobre os seguintes assuntos: 
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 - alterações do contrato de sociedade; 
 - fusão; 
 - cisão; 
 - transformação da sociedade; 
 - dissolução da sociedade 
 - e outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada. 

A representação nas Assembleias Gerais será feita nos termos gerais de direito. Como 
representante da sociedade gestora, poderá ser nomeado um membro do Conselho de 
Administração ou um trabalhador da sociedade ou de qualquer sociedade que com ela se 
encontre em relação de Grupo. 
A adopção de procedimento distinto, quanto à participação da sociedade gestora nas 
Assembleias Gerais em matéria de exercício de direitos de voto inerentes às acções detidas 
pelo fundo, é considerada extraordinária, sendo devidamente fundamentada em acta. 
Relativamente à aquisição de acções pelos respectivos responsáveis, aplicar-se-á as 
disposições constantes do Regulamento Interno elaborado nos termos do disposto no art. 
316º do Código de Valores Mobiliários. 

 
3. O Depositário 
 
- A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A., com sede social na Rua João Tavira, nº 30, 9000 Funchal, e encontra-se 
registada na CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 29 de Julho de 1991. 

- As obrigações e funções da entidade depositária são as seguintes: receber em depósito ou 
inscrever em registo os valores do Fundo; efectuar todas as operações de compra e venda de 
valores, de cobrança de juros e outros rendimentos por eles produzidos e as relativas ao 
exercício dos direitos de subscrição e opção, nos termos das instruções recebidas da 
Banifundos Cisalpina; receber e satisfazer os pedidos de subscrição das unidades de 
participação; receber e satisfazer os pedidos de resgate das unidades de participação 
mediante o pagamento do preço de resgate; pagar aos titulares das unidades de participação 
a sua quota-parte nos lucros do Fundo; ter em dia a relação cronológica de todas as 
operações realizadas e estabelecer mensalmente o inventário discriminado dos valores do 
Fundo; assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o cumprimento 
do Regulamento de Gestão do Fundo, especialmente no que se refere à política de 
investimentos. A Banifundos Cisalpina e o Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. 
respondem solidariamente por todos os compromissos assumidos no âmbito do 
Regulamento de Gestão do Fundo. 

 
4. As Entidades Colocadoras 
 
- As entidades colocadoras das unidades de participação do Fundo junto dos investidores são 

o Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., com sede social na Rua João Tavira, nº 30, 
9000 Funchal, o Banco Comercial dos Açores, S.A., com sede social no Largo da Matriz, 
42/45, 9500 Ponta Delgada, o Banif – Banco de Investimento, S.A., com sede social na Av. 
José Malhoa, Lote 1792, 1099-012 Lisboa e sede central na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 
14º Piso, 1070-274 Lisboa e a Banifundos Cisalpina - Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A., com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º Piso, 
1070-274 Lisboa. 
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- O Fundo é comercializado em todas as Agências do Banif – Banco Internacional do 
Funchal, S.A., do Banco Comercial dos Açores, S.A., na sede central do Banif – Banco de 
Investimento, S.A., na sede da Banifundos Cisalpina – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. e ainda através da Internet, no site transaccional do Banif – 
Banco de Investimento, S.A., www.binvestor.com. 

 
 
CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

/ POLÍTICA DE RENDIMENTOS 
 
1. Política de investimento do Fundo 
 
1.1. Política de investimento 
 
- O Banifundo PPA tem por finalidade a captação de planos individuais de poupança 

constituídos no âmbito de um fundo de poupança em acções. O Fundo pretende gerir a 
aplicação destas poupanças de forma profissional, tendo em conta a segurança, o 
rendimento e a liquidez dos Planos, através de uma diversificação adequada, limitando a 
aplicação em activos que, pela sua natureza ou qualidade do emitente, apresentem elevado 
grau de risco. 

- O Fundo vai investir um mínimo de 75% do seu valor global em: 
• Acções e títulos de participação cotados em bolsa de valores nacional, num mínimo 

de 50% do valor global do fundo e  
• Unidades de Participação de fundos de investimento mobiliário cujo património seja 

constituído por um mínimo de 50% de acções cotadas em bolsa de valores 
nacionais. 

- O Fundo pode também investir em numerário e depósitos em instituições de crédito. 
- O Fundo utiliza instrumentos derivados para efeitos de exposição aos activos subjacentes, 

tendo em linha de conta os limites legalmente estabelecidos. Estes instrumentos só serão  
utilizados pontualmente, quando se pretender tirar partido de condições de mercado 
extraordinárias.   

 
1.2. Mercados 
 
O Fundo investirá apenas em valores mobiliários cotados em bolsa de valores nacional. 
 
1.3. Benchmark (parâmetro de referência do mercado) 
 
O parâmetro de referência para o desempenho do Fundo é o índice PSI20, gerido pela ABDP, 
que inclui as acções das empresas com maior capitalização bolsista cotadas na Bolsa de Valores 
de Lisboa e que têm um nível de liquidez considerado elevado. 
 
1.4. Limites legais ao investimento 
 
- Não podem fazer parte do Fundo mais de 10% dos valores mobiliários emitidos por uma 

mesma entidade, bem como unidades de participação emitidas pelo mesmo fundo de 
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investimento. 

- A Sociedade Gestora poderá contrair empréstimos por conta do Fundo, inclusivé junto do 
Banco Depositário, até ao limite de 10% do valor global do Fundo, desde que não 
ultrapasse os 120 dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano. 

- O Fundo não poderá deter valores mobiliários emitidos por uma mesma entidade que 
representem mais de 5% do seu valor; este limite tem a seguinte excepção: 

• 10% desde que a soma dos valores mobiliários que representem por entidade 
emitente mais que 5% do valor global do Fundo não ultrapasse 40% do mesmo 
valor. 

 
2.   Derivados, Reportes e Empréstimos 
 
- O principal risco a que o Fundo está exposto é o Risco de Mercado. 

• O Risco de Mercado traduz-se pela variação do preço das acções que o compõem, 
motivada por diversos eventos, nomeadamente factores políticos, económicos e sociais. 

• O Risco de preço traduz-se pela variação do preço de determinadas acções motivada por 
eventos inerentes à própria actividade da empresa. 

- Para cobertura dos riscos a que está exposto, o Fundo recorre, com carácter regular, aos 
seguintes instrumentos derivados: 
• Risco de Mercado: futuros e opções sobre índices de acções; 
• Risco de Preço: futuros e opções sobre valores individuais. 

- O Fundo recorre pontualmente aos seguintes instrumentos derivados com fins 
especulativos: 
• Futuros e opções sobre índices de acções e sobre valores individuais. 

- O Fundo efectuará obrigatoriamente as suas operações com os referidos instrumentos na 
Bolsa de Derivados do Porto.  

- Os limites de exposição a estes instrumentos são os seguintes: 
• O acréscimo de perda potencial máxima, calculada pelo VAR tendo em conta um 

intervalo de confiança de 95%, resultante da utilização de instrumentos financeiros 
derivados não pode exceder, a todo o momento, 25% da perda máxima potencial a que 
o património do fundo, sem instrumentos financeiros derivados, está exposto;  

• O valor líquido dos prémios devidos pelas posições em aberto em instrumentos com a 
natureza de opção não pode exceder, a todo o momento, 10% do valor líquido global do 
fundo. 

 
3. Valorização activos 
 
3.1. Momento de referência da valorização 
 
- O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis às dezasseis horas 

e trinta minutos 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. 

- Todas as operações realizadas  no dia serão englobadas para efeitos da composição da 
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carteira. 

 
3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
- As acções cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa, são valorizadas à cotação de fecho ou 

referência, divulgadas pela entidade gestora do mercado onde os valores se encontram 
admitidos à cotação. 

- As acções nacionais não cotadas, são valorizadas com base em ofertas de compra 
divulgadas por sistemas de informação especializados (Bloomberg ou Reuters), corretores 
ou Bancos de Investimento. Caso não se verifiquem estas ofertas, a valorização será feita 
pelo consenso de vários métodos, dos quais se destacam: 
• Fluxos de caixa descontados: as estimativas usadas para o cálculo serão os valores 

divulgados nas análises efectuadas por corretoras ou consultoras especializadas. No 
caso de não existir essa informação, o cálculo será feito com base nas projecções da 
equipa de gestão da Sociedade Gestora (cujo método utilizado será preferencialmente o 
método da consultora Mckinsey).   

• Múltiplos comparáveis: serão comparadas as empresas que operam no mesmo sector de 
actividade e em mercados com as mesmas características, por forma a extrapolar-se o 
valor da empresa. Os múltiplos com maior relevância vão depender do sector de 
actividade da empresa, e encontrar-se-ão no conjunto de múltiplos constituído por Price 
Earnings Ratio, Price Cash-Flow, Price Book Value e Enterprise Value/EBITDA. Esta 
informação tem por base análises efectuadas por corretoras ou consultoras 
especializadas. 

- Os derivados – futuros e opções, são valorizados de acordo com as cotações de fecho ou 
valor de referência do mercado nacional, divulgado pela entidade gestora do mercado onde 
os valores se encontram admitidos à cotação. 

- Os activos em processo de admissão à cotação serão valorizados tendo por base outros 
valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, 
tendo em conta as condições de fungibilidade e liquidez entre as emissões. 

 
4.  Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 
 
4.1 Comissão de gestão 
 
- Valor da comissão: a comissão de gestão fixa é de 2,30% ao ano e a componente variável é 

de 10% sobre a diferença, caso seja positiva, entre a valorização diária do Fundo e a 
valorização diária do índice PSI 20, não podendo esta componente variável exceder 
anualmente 5,00% do valor global do Fundo. 

- Modo de cálculo da comissão: ambas as comissões são calculadas diariamente sobre o valor 
global do Fundo. 

- Condições de cobrança da comissão: ambas as comissões são cobradas mensalmente.  
 
4.2 Comissão de depósito 
 
- Valor da comissão: a comissão de depósito é de 0,10% ao ano. 
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- Modo de cálculo da comissão: a comissão é calculada diariamente sobre o valor global do 
Fundo. 

- Condições de cobrança da comissão: a comissão é cobrada mensalmente. 
 
4.3. Outros encargos 
 
- As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do Fundo, designadamente 

comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa, taxa por operações fora de bolsa e 
demais impostos, constituem encargos do Fundo. 

- O Fundo suportará uma taxa de supervisão mensal de 0,0133‰ paga à CMVM, e que 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 €50 ou superior a €10.000, a taxa 
mensal devida corresponderá a um destes limites. 

- O Fundo suportará ainda os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em 
vigor. 

 
5.   Política 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 sendo aplicados de 
acordo com a política de investimento do Fundo. 
 
 
CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

SUBSCRIÇÃO E RESGATE 
 
1.   Características gerais das unidades de participação 
 
1.1 Definição 
 
O Fundo é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, designadas por 
unidades de participação, as quais conferem direitos idênticos aos participantes. 
 
1.2. Forma de representação 
 
As unidades de participação adoptam a forma escritural e são fraccionadas, para efeitos de 
subscrição e de resgate. 
 
2.   Valor da unidade de participação 
 
2.1. Valor inicial 
 
O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo foi de 1000 Escudos. 
 
2.2. Valor para efeitos de subscrição 
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- 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.  

- O pedido de subscrição é assim efectuado a preço desconhecido. 
 
2.3. Valor para efeitos de 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. 
- O pedido de resgate é assim efectuado a preço desconhecido. 
 
3.   Condições de subscrição 
 
3.1. Mínimos de subscrição 
 
- O montante mínimo de subscrição inicial é igual ou superior a 500 Euros. 
- O montante mínimo para subscrições adicionais é igual ou superior a 50 Euros. 
 
3.2. Comissões de subscrição 
 
Não existe qualquer comissão para efeitos de subscrição.  
 
3.3. Data da subscrição efectiva 
 
A subscrição assume-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de 
emissão é integrado 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. 
 
3.4 Condições necessárias para subscrição 
 
- Os PPA’s só podem ser subscritos por pessoas singulares, e de acordo com as seguintes 

condicionantes: 
- Existindo agregado familiar para efeitos de IRS, os PPA só podem ser subscritos pelas 

pessoas a quem incumbe a respectiva direcção; 
- Cada pessoa singular apenas pode subscrever um PPA. 

- Cada PPA tem a duração de seis anos, podendo ser prorrogado, por uma única vez, e por 
expressa solicitação do participante, por um prazo que não poderá exceder três anos. 

- O valor das entregas, no final do PPA, não poderá ultrapassar o montante de três milhões de 
escudos (€ 14 964). 

- Os participantes devem declarar a não titularidade de qualquer outro PPA. 
 
3.5 Condições de transferência 
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- O valor capitalizado do P.P.A. pode ser transferido para outra entidade gestora a pedido 
expresso e por escrito do participante. 

- Quando o participante solicitar por escrito a transferência do P.P.A. para outra entidade 
gestora, esta será informada directamente, num prazo de cinco dias úteis, do valor 
capitalizado do Plano, deduzido de uma comissão de transferência de 3% a incidir sobre 
esse valor, bem como da data a que o mesmo se reporta. O valor da Unidade de 
Participação para este efeito será o último valor conhecido e divulgado no dia do pedido de 
transferência. 

- A transferência efectuar-se-á até ao 5º dia útil após a recepção do pedido de transferência. 
- A transferência de P.P.A. constituído junto de outras entidades gestoras para o Fundo está 

condicionada pela aceitação da entidade gestora, após a recepção de um pedido, por escrito, 
do participante e pela assinatura do contrato escrito que consubstancia a qualidade de 
participante. 

- Após recebida a transferência da anterior entidade gestora, o participante será informado, 
num prazo de cinco dias úteis, do valor capitalizado do Plano recebido, bem como da data a 
que esse valor se reporta, da data em que se realizou a transferência e do número de 
Unidades de Participação atribuídas. 

- A data de abertura e a data de vencimento do Plano transferido de outra entidade gestora 
não são alteradas em  consequência dessa transferência. 

 
4.    Condições de resgate 
 
4.1. Comissões de resgate 
- Caso seja solicitado o resgate do P.P.A. pelo participante ou pelos seus legítimos herdeiros, 

antes de decorridos seis anos relativamente à sua data de abertura, será cobrada uma 
comissão de resgate de 2% do valor das Unidades de Participação resgatadas, a deduzir ao 
montante do resgate. 

- Caso o resgate ocorra após o prazo indicado no número anterior, mesmo que tenha havido 
lugar a prorrogação do prazo legal, não haverá lugar a pagamento de qualquer comissão de 
resgate. 

- O eventual aumento das comissões de resgate ou o agravamento das condições de cálculo 
da mesma só se aplica às subscrições feitas após o aumento ter sido autorizado pela 
CMVM. 

 
4.2. Pré-aviso 
- O prazo de pré-aviso para efeitos de resgate antecipado das unidades de participação é de 5 

dias úteis, traduzindo-se este no pagamento ao participante da quantia devida findo esse 
prazo, data em que será creditado em conta pelo valor respectivo. 

- Não existe prazo de pré-aviso para efeitos de resgate das unidades de participação, por 
vencimento normal do plano, efectuando-se o pagamento ao participante da quantia no 
próprio dia do vencimento, data em que será creditado em conta pelo valor respectivo. 

 
4.3  Condições necessárias para resgate 
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- O resgate do valor capitalizado do Fundo só pode ser efectuado: 
- Por normal vencimento do plano; 
- Por morte do subscritor; 
- Em caso de expressa intenção de reembolso antecipado; 
- Por solicitação do subscritor, em qualquer data durante o período de prorrogação 

legalmente possível e que consiste, uma única vez, num prazo que não poderá ser 
superior a três anos. 

- A prorrogação deverá ser solicitada por escrito até ao 5º dia útil anterior à data em que o 
Plano perfaz seis anos de duração. 

- Qualquer que seja a condição que leve ao resgate do Fundo, a mesma implica o 
encerramento desse mesmo plano, uma vez que o PPA apenas pode ser resgatado na 
totalidade, não sendo permitidos resgates parciais.  

 
 
CAPÍTULO IV DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
Os participantes do Fundo têm direito a: 
- Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do Fundo, qualquer que seja a sua 

modalidade de comercialização do Fundo; 
- Obter o prospecto completo, junto da sociedade gestora, do depositário e das entidades 

colocadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do Fundo; 
- Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem 

encargos aos participantes que o requeiram; 
- Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e das condições 

constantes dos prospectos do Fundo; 
- Receber a sua quota-parte do Fundo em caso de liquidação do mesmo; 
- Ser ressarcidos pela sociedade gestora dos prejuízos sofridos sempre que, em consequência 

de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização e divulgação do valor da 
unidade de participação, 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, em valor absoluto, 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; 

- Ser ressarcidos pela Sociedade Gestora em virtude de erros ocorridos na imputação das 
operações de subscrição e resgate ao património do Fundo, designadamente pelo 
intempestivo processamento das mesmas; 

- Receber os montantes devidos nos termos dos pontos anteriores num período não superior a 
30 dias após a detecção do erro, sendo tal procedimento individualmente comunicado aos 
mesmos dentro de idêntico prazo; 

- A exigir, nos termos da Lei, o levantamento antecipado do valor capitalizado das unidades 
de participação de que sejam titulares no âmbito do PPA subscrito. 
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- A exigir, nos termos da Lei, a transferência do valor capitalizado das unidades de 
participação de que sejam titulares para outra entidade gestora de um Fundo Poupança em 
Acções nos casos de : 
- Pedido do subscritor, em conformidade com o artigo 3.5 do Prospecto Completo; 
- Liquidação do Fundo. 

- Ser informados individualmente nas seguintes situações: 
• Liquidação do Fundo; 
• Aumento de comissões (subscrição, gestão e depósito); 
• Alteração da política de investimento e de rendimentos; 
• Substituição da sociedade gestora ou do depositário. 

 
A subscrição de unidades de participação do Fundo implica a aceitação dos prospectos e 
confere à Banifundos Cisalpina os poderes necessários para realizar os actos de administração 
do Fundo. 
 
CAPÍTULO V CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO 

DA EMISSÃO E RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1.   Liquidação do fundo 
 
- Quando os interesses dos titulares de unidades de participação o recomendem, a Banifundos 

Cisalpina  poderá proceder à liquidação e partilha do Fundo, devendo efectuar o pagamento 
do produto da liquidação aos participantes num prazo máximo de 10 dias úteis, e publicar 
imediatamente o facto no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto e em 
dois jornais de grande circulação, um de Lisboa e outro do Porto. 

- A decisão de liquidação do Fundo por parte da Banifundos Cisalpina determina a imediata 
suspensão das subscrições e dos resgates do Fundo. 

- Os participantes carecem de legitimidade para requerer a liquidação ou partilha do Fundo. 
 
2. Suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 
 
- A Banifundos Cisalpina poderá suspender a emissão e o resgate das unidades de 

participação sempre que o interesse dos participantes o aconselhe. 
- A Banifundos Cisalpina poderá ainda mandar suspender as operações de resgate, sempre 

que os respectivos pedidos de resgate excedam os de subscrição, num só dia, em 5% do 
valor global do Fundo, ou em cinco dias seguidos em 10% desse  mesmo valor. 

- Decidida a suspensão, a Banifundos Cisalpina deverá diligenciar no sentido de ser afixado, 
nas Agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., do Banco Comercial dos 
Açores, S.A., na sede central do Banif – Banco de Investimento, S.A. e na sua Sede, em 
local bem visível, aviso destinado a informar o público sobre a situação de suspensão e, 
logo que possível, a sua duração. 

- A suspensão de resgate abrange os pedidos de resgate que tenham sido apresentados no dia 
da entrada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários da comunicação da decisão de 
suspensão do resgate. 
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PARTE II INFORMAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 33.º DO 

DECRETO-LEI 276/94, DE 2 DE NOVEMBRO 
 
 
CAPÍTULO I OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE GESTORA E 

OUTRAS ENTIDADES 
 
1. Outras informações sobre a Sociedade Gestora 
 
- Órgãos sociais: 

- Órgão de Administração:  
Presidente -  Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes  
Vogais -  Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida  

Dr. António Manuel Rocha Moreira  
Dr. Nuno José Roquette Teixeira  
Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques   

- Órgão de Fiscalização:  
Fiscal Único – Ernst & Young Audit & Associados - Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, S.A., representada pelo Dr. Alfredo 
Guilherme da Silva Gândara 
Suplente – Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho (ROC) 

- Mesa da Assembleia Geral:  
Presidente -  RENTIPAR – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
  Representada pelo Sr Comendador Horácio da Silva Roque 
Secretários -  Dr. Carlos Manuel Graça Ramos Oliveira 

Dra. Cristina Ferreira Cardão Machado 
   

- Principais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da 
sociedade gestora: 

 
Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes 
- Presidente do Conselho de Administração: 

Banif MultiFund, Ltd 
- Presidente da Comissão Executiva: 

Banif - Banco de Investimento, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
Banif Imo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, 
S.A. 

- Vice-Presidente do Conselho de Administração: 
Banif - Banco de Investimento, S.A. 
Banif Imo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, 
S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração: 
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Banif – S.G.P.S., S.A. 
Banif-Investimentos, S.G.P.S., S.A. 
Banco Banif Primus, S.A. 
Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 
Banif Primus Asset Management, Lda 
Econofinance, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
BanifServ – Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de 
Informação, A.C.E. 

 
Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 
- Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva: 

Banif - Banco de Investimento, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.  

- Vogal do Conselho de Administração: 
Banif Imo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, 
S.A. 
Vestiban – Gestão e Investimentos, S.A. 

 
Dr. António Manuel Rocha Moreira 
-  Vice-Presidente do Conselho de Administração: 

Banco Comercial dos Açores, S.A. 
- Vogal do Conselho de Administração: 

BanifServ – Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de 
Informação, A.C.E. 
Banif MultiFund, Ltd 
Mundicre – S.F.A.C., S.A. 
Banif (Açores), S.G.P.S., S.A. 
Banif – Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. 
Banif Comercial, S.G.P.S., S.A. 
Banif – S.G.P.S., S.A. 

   Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
 
Dr. Nuno José Roquette Teixeira 
- Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva: 

Banif - Banco de Investimento, S.A. 
- Vogal do Conselho de Administração: 

Banco Banif Primus, S.A. 
Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 

   Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
 

Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 
- Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva: 

Banif - Banco de Investimento, S.A. 
Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
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- Vogal do Conselho de Administração: 
Banif Imo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, 
S.A. 
Banif MultiFund, Ltd 

 
- Relações de grupo com as restantes entidades: 

- A sociedade gestora faz parte integrante do grupo BANIF, sendo detida em 100% pelo 
Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. é detido em 
100% pela Banif Investimentos, S.G.P.S., S.A que por sua vez é detida a 100% pela 
Banif – S.G.P.S., S.A.. A entidade depositária dos fundos, Banif – Banco Internacional 
do Funchal, S.A. é detido a 100% pela Banif Comercial, S.G.P.S., S.A que por sua vez é 
detida a 100% pela Banif – S.G.P.S., S.A. 

- A sociedade gestora tem com o Banco Comercial dos Açores, S.A. uma relação de 
grupo, uma vez que a maioria do capital social do Banco Comercial dos Açores é detido 
pela Banif Comercial, S.G.P.S., S.A. 

  
2. As Entidades Subcontratadas 
 
Não existem entidades subcontratadas pela sociedade gestora para qualquer tipo de prestação 
de serviços a este Fundo. 
 
3. Revisor Oficial de Contas do Fundo 
 
A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas Fonseca, Barros & Associados, S.R.O.C., representada pelo Dr. Manuel Rui dos Santos 
Caseirão, e cuja sede se situa na Av. da República, n.º 50, 8º, 1050-196 Lisboa. 
 
 
CAPÍTULO II DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
1.   Valor da unidade de participação 
 
- O valor diário das unidades de participação é divulgado nas Agências do Banif – Banco 

Internacional do Funchal, S.A., do Banco Comercial dos Açores, S.A., na sede central do 
Banif – Banco de Investimento, S.A. e na sede social da Banifundos Cisalpina. 

- O valor diário das unidades de participação pode ser  também consultado nos jornais diários 
e através da Internet, no site institucional do Banif – Banco de Investimento 
www.banifinvestimento.pt e no site transaccional do Banif -  Banco de Investimento, S.A. 
www.binvestor.com.  

- O valor diário das unidades de participação é ainda publicado diariamente no Boletim de 
Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, no dia seguinte ao seu apuramento. 

. 
2.   Consulta da carteira do fundo 
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A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no Boletim de Cotações da Bolsa 
de Valores de Lisboa e Porto. 
 
3.   Documentação do fundo 
 
- Os prospectos do Fundo, completo e simplificado, bem como os documentos de prestação 

de contas, anual e semestral, encontram-se disponíveis nas Agências do Banif – Banco 
Internacional do Funchal, S.A., do Banco Comercial dos Açores, S.A., na sede central do 
Banif – Banco de Investimento, S.A. e na sede social da Banifundos Cisalpina. 

- Será publicado um aviso no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, 
informando de que se encontram à disposição para consulta nos locais acima referidos os 
documentos de prestação de contas do Fundo, anual e semestral, no prazo de 60 dias e de 
30 dias, respectivamente. 

 
4.   Contas dos Fundos 
 
- As contas anuais do Fundo são encerradas com referência a 31 de Dezembro de cada ano, 

sendo disponibilizadas nos dois meses seguintes. 
- As contas semestrais do Fundo são encerradas com referência a 30 de Junho sendo 

disponibilizadas no mês seguinte. 
 
 
CAPÍTULO III REGIME FISCAL 
 
1. Fundo 
 
Os rendimentos obtidos por Fundos de Poupança Acções que se constituem e operem de acordo 
com a legislação nacional estão isentos de tributação. 
 

2. Participantes 

 
2.1. Pessoas Singulares 

 
− Dedução à colecta:  

- as subscrições anuais para um Plano Poupança Acções (PPA) são dedutíveis à 
colecta de IRS, até ao limite de 7,5% das mesmas, no máximo de € 199,95 por 
sujeito passivo não casado ou por cada um dos cônjuges não separados de 
pessoas e bens, excepto em caso de morte do subscritor, e desde que não haja 
lugar a reembolso no prazo mínimo de seis meses a contar da data dessas 
entregas. 

 
− Tributação no encerramento do PPA:  
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- verificando-se uma diferença entre o valor capitalizado das unidades de 

participação do fundo na data de encerramento do plano e o montante de 
entregas efectuadas  no âmbito do plano (subscrições), tal diferença será 
tributada em sede de IRS, de acordo com as regras aplicáveis à categoria E do 
Código d IRS (Rendimentos de Capitais), em observância, com as necessárias 
adaptações, do disposto no n.º 3, do art. 5º do CIRS, designadamente quanto ao 
montante a tributar por retenção na fonte quanto à taxa de tributação. 

- a tributação da referida diferença (rendimento auferido pelo subscritor) é feita 
autonomamente à taxa de 20% e desde que o montante das entregas efectuadas 
na primeira metade da vigência do plano seja igual ou superior a 35% do total 
das entregas efectuadas: 

i) São excluídos de tributação 1/5 do rendimento, se o encerramento do 
plano ocorrer após 5 e antes de 8 anos desde o início do mesmo (taxa 
efectiva de 16%) 

ii) São excluídos da tributação 3/5 do rendimento se o encerramento do 
plano ocorrer depois dos primeiros 8 anos de vigência do plano (taxa 
efectiva de 8%) 

 
− Tributação em caso de levantamento antecipado: 

- O levantamento antecipado do valor capitalizado do PPA determina o acréscimo 
ao rendimento ou à colecta de IRS, do ano em que tal ocorra, das importâncias 
deduzidas para efeitos deste imposto, majoradas em 10% por cada ano ou 
fracção.  

 
− Tributação em caso de incumprimento das condições de subscrição: 

- Em caso de incumprimento das condições estabelecidas para a subscrição dos 
PPA, serão acrescidas ao rendimento ou colecta de IRS do ano em que seja 
reconhecido tal incumprimento, as importâncias deduzidas para efeito deste 
imposto, majoradas em 10% por cada ano ou fracção decorrido desde aquele em 
que foi exercido o direito à dedução, aplicando-se a taxa de tributação de 20% à 
diferença, quando positiva, entre o valor devido aquando do encerramento do 
PPA e as importâncias entregues pelo subscritor. 

Em matéria de imposto sobre sucessões e doações, ficam isentas as transmissões de valores 
acumulados afectos a um PPA por morte do subscritor e a favor de cônjuge sobrevivo ou dos 
filhos e adoptados plenamente.  
 
 
2.2. Pessoas Colectivas 
 
Este Fundo não pode ser subscrito por pessoas colectivas.
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ANEXO I 

 
 
 

Fundos de Investimento geridos pela sociedade gestora a  31 de Março de 2003 
 
 
 
 

Denominação 
 

Tipo Política de Investimento VLGF em PTE VLGF em 
Euros 

N.º de 
Participantes 

Banifundo Euro Tesouraria Tesouraria Euro Mínimo de 60% em Instrumentos de 
curto prazo Euro 

14.273.984.938   71.198.336 2.199

Banifundo Euro Obrigações Obrigações Taxa Fixa 
Euro 

Mínimo de 60% em Obrigações de 
Taxa Fixa Euro 

3.596.894.607   17.941.234 176

Banifundo Acções Portugal Fundo de Acções 
Nacionais 

Mínimo de 75% em Acções 
nacionais 

897.864.699   4.478.530 268

Banifundo PPA     Fundo Poupança Acções Mínimo de 100% em Acções 
nacionais 

167.692.316 836.445 259

Banifundo Estratégia Conservadora     Fundo de Fundos Máximo de 20% em fundos de 
acções 

919.369.779 4.585.797 299

Banifundo Estratégia Equilibrada     Fundo de Fundos Máximo de 60% em fundos de 
acções 

620.190.593 3.093.497 211

Banifundo Estratégia Agressiva     Fundo de Fundos Máximo de 100% em fundos de 
acções 

338.103.839 1.686.454 163

Banifundo Euro Renda Mensal 
 

Obrigações Taxa Indexada 
Euro  

Mínimo de 50% em Obrigações de 
Taxa Indexada Euro 

1.838.900.315   9.172.396 370

Banifundo Euro Acções Fundo de Acções da 
União Europeia 

Mínimo de 70% em Acções da União 
Europeia, Suíça e Noruega 

1.635.566.551   8.158.171 38

N.º Total de Fundos = 9 - - 24.288.567.637 121.150.860 3.983 
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