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PROSPECTO SIMPLIFICADO 
(actualizado a 5 de Abril de 2005) 

 
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 

"BANIF PPA"   ( ex-" BANIFUNDO PPA " ) 
 
TIPO DE FUNDO 

 
Fundo de Poupança em Acções 

 
INÍCIO DE ACTIVIDADE 

 
29/12/1997 

 
ENTIDADE GESTORA 

 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
Sede Social: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º 1070 – 274 Lisboa 

 
BANCO DEPOSITÁRIO 

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

 
ENTIDADES COLOCADORAS 

 
BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., Banco Comercial dos Açores, S.A., Banif – Banco de Investimento, S. A. e 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - S.G.F.I.M.,S.A.  

 
CONSULTORES DE INVESTIMENTO 

 
O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 

 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 
O Banif 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 utiliza pontualmente instrumentos derivados para 
efeitos de exposição aos activos subjacentes, tendo em linha de conta os limites legalmente estabelecidos. O parâmetro de 
referência para o desempenho do Fundo é o índice PSI 20, 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. 

 
PERFIL DO INVESTIDOR 

 
O Fundo destina-se a investidores em cujo perfil se enquadrem as seguintes características: Capacidade para assumir riscos; 
Perspectiva de investimento a médio e longo prazo; Capacidade para suportar oscilações de preços nas Unidades de 
Participação. O período mínimo de investimento recomendado é de 6 anos.  

 
RISCO ASSOCIADO AO 
INVESTIMENTO 

 
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. O Fundo tem um risco acrescido derivado da utilização de instrumentos derivados para efeitos de exposição, 
limitado a uma perda potencial máxima de 25% do valor global do Fundo. 

 

EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO COMPARATIVAMENTE COM O BENCHMARK PSI 20 
(índice base 100) 
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RENDIBILIDADE E RISCO 
HISTÓRICOS (%) 
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Rendibilidade 11,22 -10,72 -18,27 -18,76 23,45 21,49
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O risco varia entre 0% e um valor 
ilimitado. 
 
Quanto maior for o risco, maiores 
serão as oscilações no valor da 
Unidade de Participação. 
 
As rendibilidades e risco históricos 
não constituem garantia de 
rendibilidades e risco futuros. Risco 16,51 18,13 21,16 14,87 10,17 9,17 
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COMISSÕES E ENCARGOS 

 
Comissão de Gestão: componente fixa de 2,30% ao ano, e componente variável de 10% sobre a diferença, caso seja 
positiva, entre a valorização diária do Fundo e a valorização diária do índice PSI20, não podendo esta componente variável 
exceder anualmente 5,00% do valor global do Fundo. Ambas as comissões são calculadas diariamente sobre o valor global 
do Fundo e cobradas mensalmente. 
Comissão de Depósito: 0,10% ao ano, calculada diariamente sobre o valor global do Fundo e cobrada mensalmente. 
Outras despesas suportadas pelo Fundo: despesas relativas à compra e venda de valores, designadamente comissões 
bancárias e de corretagem, taxas de bolsa, taxas por operações fora de bolsa e demais impostos. 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. 

 
COMERCIALIZAÇÃO 

 
O Fundo é comercializado aos balcões das Entidades Colocadoras e do Banco Depositário, na sede da Sociedade Gestora, na 
sede e através da internet no site transaccional do Banif – Banco de Investimento, S.A. (www.binvestor.com). 

 
CONDIÇÕES DE 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 plano não pode ter mais do que um subscritor; cada PPA tem uma 
duração mínima de seis anos, podendo ser prorrogado, a pedido do subscritor, por períodos sucessivos de três anos; o 
participante deve declarar a não titularidade de qualquer outro PPA. A data de abertura do PPA é a da primeira entrega 
efectuada. 
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. Um pedido de subscrição efectuado num 
dia, será validado como subscrição no dia seguinte, pelo valor da Unidade de Participação em comercialização nesse dia 
seguinte. Não é cobrada comissão de subscrição. O montante mínimo de subscrição é igual ou superior a 500 Euros para a 
subscrição inicial e a 50 Euros para subscrições adicionais. Ex. de subscrição se o pedido for de 1000 Euros e o valor da UP 
no dia seguinte for de 6 Euros, o valor a subscrever será de 999,9996 Euros e terá adquirido 166,6666 Unidades de 
Participação. 

 
CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 
 
 

 
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. 

 
CONDIÇÕES DE RESGATE 

 
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 em períodos sucessivos de 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.  
O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate é valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do 
respectivo pedido, não havendo valor mínimo a resgatar. O valor do resgate, por normal vencimento do Plano, será creditado 
no próprio dia; por resgate antecipado, será creditado na conta do participante 5 dias úteis após o respectivo pedido. Caso 
seja solicitado o resgate do P.P.A. pelo participante ou pelos seus legítimos herdeiros, antes de decorridos 6 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. Ex. de 
resgate: decorridos 5 anos, se resgatar um valor correspondente a 14.000 Euros, receberá um valor líquido de 13.720 Euros.  

 
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. 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Os prospectos do Fundo, Completo e Simplificado, bem como os documentos de prestação de contas, anual e semestral, 
encontram-se disponíveis junto da Sociedade Gestora, do Banco Depositário e das Entidades Colocadoras. A composição 
da carteira do Fundo é publicada mensalmente no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. O valor da Unidade de 
Participação pode ser consultado, diariamente junto da Sociedade Gestora, do Banco Depositário e das Entidades 
Colocadoras, no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa, nos jornais diários e na Internet, no site 
www.banifinvestimento.pt. 

 
REGIME FISCAL 

 
Fundo: 
Os rendimentos obtidos por Fundos de Poupança Acções que se constituem e operem de acordo com a legislação nacional 
estão isentos de tributação. 
 
Participantes: 
 
Pessoas Singulares 
Tributação no encerramento do PPA 
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 do 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 
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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: 
− 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%) 
− 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.  
 
Pessoas Colectivas 
Este Fundo não pode ser subscrito por pessoas colectivas. 

 
CONTACTOS 

 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - S.G.F.I.M., S.A.                                                     
Morada: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º, 1070 - 274 Lisboa  
Tel.:  21 381 62 30  
Fax:  21 381 62 31                    
E-mail: gestao.activos@banifinvestimento.pt 

 
 


