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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 “Fundo de Fundos BANIFUNDO ESTRATÉGIA 

CONSERVADORA”. 
- O Fundo constitui-se como Fundo de Fundos. 
- A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

em 06/04/2000 por tempo indeterminado e iniciou a sua actividade em 15/05/2000. 
 
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 respondem solidariamente por todos os compromissos assumidos 
no âmbito do Regulamento de Gestão do Fundo.  

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

- 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 
 

A política de investimentos do Fundo orientar-se-á para investimentos em unidades de 
participação de fundos de investimento, nacionais e domiciliadas em Itália, sendo norteada 
por princípios de rigor, rentabilidade, liquidez e diversificação de risco.  

− 

− O objectivo do Fundo é proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base 
numa significativa e criteriosa diversificação de fundos de investimento, adequada a um 
perfil de risco conservador, de baixa propensão ao risco, sendo que o investimento em 
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fundos que detenham acções nunca será superior a 20% do valor global do Fundo. 
A entidade gestora, decidirá em cada momento, qual a alocação do investimento, sem 
prejuízo do limite acima referido, não cobrando comissões de emissão ou resgate nas 
respectivas operações efectuadas em cada um deles. 

− 

− 

− 

O Fundo será constituído exclusivamente por unidades de participação dos fundos de 
investimento geridos pela BANIFUNDOS CISALPINA – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. e pela CISALPINA GESTIONI, S.P.A., a seguir 
identificados. A CISALPINA GESTIONI, S.P.A., Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliários italiana participa em 30% do capital social da BANIFUNDOS 
CISALPINA, S.A.. 
Fundos geridos pela BANIFUNDOS CISALPINA – S.G.F.I.M., S.A. (classificação 
atribuída pela APFIN e orientação da política de investimentos levada a cabo pela 
sociedade gestora): 
• Banifundo Euro Tesouraria – Fundo de Tesouraria Euro (fundo de tesouraria que 

investe exclusivamente em activos de curto prazo denominados em Euro);  
• Banifundo Euro Obrigações – Fundo de Obrigações Taxa Fixa Euro (fundo de 

obrigações predominantemente de taxa fixa, denominadas em Euro e emitidas por 
países da União Europeia, sem componente accionista); 

• Banifundo Acções Portugal - Fundo de Acções Nacionais (fundo de acções 
denominadas em Euro de activos exclusivamente emitidos por entidades residentes em 
Portugal); 

• Banifundo Euro Renda Mensal – Fundo de Obrigações Taxa Indexada Euro (fundo de 
obrigações que investe num mínimo de 50% do seu valor global em obrigações de taxa 
indexada, denominadas em Euro ou nas moedas dos países que constituem o Euro, 
podendo ainda investir em obrigações de taxa fixa denominadas em Euro ou nas 
moedas dos países que constituem o Euro); 

• Banifundo Obrigações Brasil – Fundo de Obrigações Taxa Fixa Internacionais (fundo 
de obrigações que investe no mínimo 55% em obrigações de taxa fixa emitidas por 
entidades brasileiras, em Euros ou Dólares americanos, podendo ainda investir em 
obrigações de taxa fixa ou variável, emitidas em Euros ou Dólares americanos, por 
outras entidades públicas ou privadas, com sede ou direcção efectiva em Portugal ou no 
estrangeiro); 

• Banifundo Euro Acções – Fundo de Acções da União Europeia (fundo de acções que 
investe no mínimo 70% em acções emitidas por empresas da União Europeia, Suíça e 
Noruega); 

Fundos geridos pela CISALPINA GESTIONI, S.P.A. (classificação atribuída pela 
ASSOGESTIONI e orientação da política de investimentos levada a cabo pela sociedade 
gestora): 

− 

• Cisalpino Cash - Fundo de Obrigações Zona Euro (fundo de obrigações de curto prazo 
que investe em obrigações italianas e da zona Euro); 

• Cisalpino Cedola - Fundo de Obrigações Zona Euro (fundo de obrigações de 
médio/longo prazo que investe em obrigações italianas e da zona Euro);  

• Cisalpino Reddito – Fundo de Obrigações Zona Europa (fundo de obrigações que 
investe em obrigações italianas e europeias, podendo deter obrigações convertíveis num 
máximo de 15%); 

• Cisalpino Bilanciato – Fundo Misto (fundo misto de acções e obrigações 
maioritariamente italianas, pelo que activos noutras moedas só podem representar no 
máximo 40% do portfolio); 
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• Cisalpino Azionario – Fundo de Acções Zona Euro (fundo de acções maioritariamente 

italianas e da zona Euro, pelo que activos noutras moedas só podem representar no 
máximo 40% do portfolio); 

• Cisalpino Indice – Fundo de Acções Itália (fundo de acções exclusivamente emitidas 
por empresas italianas, não sendo permitidos activos noutras moedas); 

• Cisalpino Impiego – Fundo Misto de Obrigações (fundo de obrigações de emitentes da 
zona Euro, podendo investir em acções no máximo de 20% e em activos noutras 
moedas num máximo de 40%); 

• Cisalpino Attivo -  Fundo Flexível (fundo de investimento sem qualquer limite ou 
restrição na alocação dos activos que dele fazem parte); 

• Cisalpino Euro Value – Fundo de Acções Zona Euro (fundo de investimento que 
investe em acções de emitentes da zona Euro, denominados em Euro, principalmente 
cotados nos mercados regulamentados dos respectivos países. Pode investir, a título 
residual, em instrumentos financeiros de emitentes de Países Emergentes); 

• Putnam Europe Short Term – Fundo de Obrigações Zona Europa (fundo de 
obrigações emitidas por países europeus, com maturidade máxima de 2 anos, sendo 
vedado o investimento em acções); 

• Putnam Global Bond – Fundo de Obrigações Internacionais (fundo de obrigações  
diversificado, quer por país emitente quer por natureza de obrigação, podendo incluir 
obrigações convertíveis e obrigações com warrants);  

• Putnam USA Bond - Fundo de Obrigações Zona Dólar (fundo de obrigações de 
natureza diversa, incluindo obrigações convertíveis e obrigações com warrants, 
denominadas em dólares americanos, podendo investir em activos noutras moedas num 
máximo de 40%); 

• Putnam Global Equity – Fundo de Acções Internacionais (fundo constituído por 
acções internacionais); 

• Putnam Europe Equity – Fundo de Acções Zona Europa (fundo constituído por 
acções emitidas por diferentes empresas europeias); 

• Putnam USA Equity – Fundo de Acções Zona América (fundo de acções de grandes e 
médias empresas americanas); 

• Putnam USA Opportunities – Fundo de Acções Zona América (fundo de acções de 
pequenas empresas americanas); 

• Putnam International Opportunities – Fundo de Acções Diverso (fundo de acções de 
pequenas empresas internacionais); 

• Putnam Pacific Equity – Fundo de Acções Zona Pacífico (fundo de acções emitidas 
por empresas localizadas na bacia do Pacífico);  

• Putnam Emerging Markets – Fundo de Acções de Países Emergentes (fundo de 
acções emitidas por países com economias em fase de desenvolvimento: Ásia, América 
Latina, Europa de Leste); 

• Putnam Global Balanced – Fundo Misto (fundo composto por um portfolio de acções 
e obrigações internacionais diversas); 

• Putnam Global High-Yield – Fundo de Obrigações Diverso (fundo composto por um 
portfolio de obrigações diversificado). 

• Putnam Global Small / Mid Cap Growth – Fundo de Acções Internacionais ( fundo 
que investe em acções de emitentes dos Estados Unidos da América, Europa e Japão, de 
baixa/média capitalização bolsista, denominadas nas respectivas moedas. Investe 
preferencialmente nos sectores financeiro, tecnológico e cíclicas. Pode investir, a título 
residual, em instrumentos financeiros de emitentes de Países Emergentes); 
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• Putnam Global Small / Mid Cap Value – Fundo de Acções Zona América ( fundo que 

investe em acções de emitentes dos Estados Unidos da América, de baixa/média 
capitalização bolsista. Investe preferencialmente nos sectores financeiro, matérias-
primas e energia. Não pode investir em instrumentos financeiros de emitentes de Países 
Emergentes); 

• Putnam Global Small / Mid Cap Core – Fundo de Acções Internacionais ( fundo que 
investe em acções de emitentes dos Estados Unidos da América, Europa e Japão, de 
baixa/média capitalização bolsista, denominadas nas respectivas moedas. Investe 
preferencialmente nos sectores financeiro, tecnológico e cíclicas. Pode investir, a título 
residual, em instrumentos financeiros de emitentes de Países Emergentes); 

• Putnam USA Value – Fundo de Acções Zona América (fundo de acções de emitentes 
predominantemente americanos, denominados na respectiva moeda. Investe 
preferencialmente nos sectores financeiros, matérias-primas e energia. Não pode 
investir em instrumentos financeiros de emitentes de Países Emergentes); 

• Putnam Global Value – Fundo de Acções Internacionais (fundo de acções de 
emitentes dos Estados Unidos da América, Europa e Japão, denominados nas 
respectivas moedas. Investe preferencialmente nos sectores financeiros e de acções 
cíclicas. Pode investir, a título residual, em instrumentos financeiros de emitentes de 
Países Emergentes). 

− A Sociedade Gestora poderá, a título residual, caso considere importante para a prossecução 
dos objectivos do fundo, seleccionar a qualquer momento outros fundos de investimento 
abrangidos pela Directiva Comunitária Nº 85/611/CEE de 20 de Dezembro e que se 
enquadrem na sua política de investimento. 
A título acessório, o Fundo poderá deter activos de curto prazo, nomeadamente certificados 
de depósito, denominados em Euros ou noutras moedas estrangeiras, para fazer face ao 
normal movimento de subscrições de resgates do Fundo. 

− 

− 

− 

− 

− 

 
1.2. Mercados 
 
Os fundos que compõem o Fundo de Fundos BANIFUNDO ESTRATÉGIA 
CONSERVADORA, os quais constituem o activo em que o Fundo investe, intervêm no 
mercado português e nos mercados internacionais, conforme se poderá verificar pela breve 
descrição acima efectuada. 
 
1.3. Benchmark (parâmetro de referência do mercado) 
 
Para este Fundo não foi considerado um benchmark  de referência. 
 
1.4. Limites legais ao investimento 
 

O Fundo não poderá investir mais do que 20% do seu activo global em unidades de 
participação de um único fundo de investimento. 
Não podem fazer parte do Fundo mais de 30% das unidades de participação emitidas por 
um mesmo fundo de investimento. 
Não poderão fazer parte do Fundo unidades de participação de fundos de fundos. 
Os fundos que compõem o Fundo são fundos harmonizados, ou seja, são administrados por 
sociedade gestora com sede em Estado membro da Comunidade Europeia e preenchem os 
requisitos da respectiva legislação nacional adoptada por força da Directiva do Conselho n.º 
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85/611/CEE, de 20 de Dezembro. 

 
2. Derivados, Reportes e Empréstimos 
 

O Fundo não poderá  realizar operações de reporte e de empréstimo de valores. − 

 
3. Valorização activos 
 
3.1. Momento de referência da valorização 
 
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis às dezassete horas 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. 
 
3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
O valor da unidade de participação do Fundo será diariamente apurado com base no último 
valor das unidades de participação dos fundos que o constituem, conhecidos e divulgados à 
hora da referência indicada no ponto anterior. 
 
4. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 
 
4.1.Comissão de Gestão 
 
- Valor da comissão: a comissão de gestão é de 0,75% ao ano.  
- 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.  
- Considerando a comissão de gestão cobrada pela sociedade gestora ao Fundo e as 

comissões de gestão dos fundos que o compõem, o Fundo nunca suportará uma comissão 
de gestão superior a 1,96%. 

- Não serão cobradas comissões de subscrição e resgate nas operações realizadas pelo Fundo 
relativamente a cada um dos fundos que o compõem. 

 
4.2. Comissão de Depósito 
 
- Valor da comissão: a comissão de depósito é de 0,05% ao ano.  
- 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 
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- As despesas decorrentes da transacção de valores efectuados por conta dos fundos objecto 
de investimento, de acordo com a política de investimentos do Fundo, ou outros encargos 
devidamente documentados, que sejam realizados no cumprimento de obrigações legais ou 
que sejam inerentes à própria actividade do Fundo, 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 5 Euros. 
 
2.2. Valor para efeitos de 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.  
- O pedido de subscrição é assim efectuado a preço desconhecido. 
 
2.3. Valor para efeitos de resgate 
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- 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 500 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. 
 
4.    Condições de resgate 
 
4.1. Comissões de resgate 
- No acto de resgate de unidades de participação do Fundo é cobrada uma comissão calculada 

segundo o critério do período de permanência no Fundo. Assim, incidirá uma comissão de 
resgate incidente sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo 
com os seguintes prazos de antiguidade da subscrição: 

 Até 1 ano (inclusivé) ...............................................  0.50% 
 Mais de 1 ano ..........................................................  0,00% 
- 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.  

- 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 pala 
CMVM. 

 
4.2. Pré-aviso 
 
O prazo de pré-aviso para efeitos de resgate 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. 
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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; 

- 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 
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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 Nº. 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. Alessandro Maria Rinaldi 

      Dr. Mauro Alberto Castiglioni 
   Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 
   Dr. Nuno José Roquette Teixeira  
   Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 
   Dr. António Manuel Rocha Moreira  

- Órgão de Fiscalização:  
Fiscal Único - A.Gândara, O.Figueiredo & Associados - Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas representada pelo Dr. Alfredo Guilherme da 
Silva Gândara 
Suplente – A.Santos, J.Alves & Associados - Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas representada pelo Dr. João Carlos 
Miguel Alves 

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

- 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 Ascor – Sociedade Corretora, S.A. 
- Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de 

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

12 



 

- Vogal do Conselho de Administração: 
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A 
Banco Banif Primus, S.A. 
Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 
Banif Primus Asset Management Lda 
BanifServ – Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de 
Informação, A.C.E. 
Banif Multifund Ltd 

 
                  Dr. Alessandro Maria Rinaldi 

- Administrador do Grupo Bipop – Banca Popolare di Brescia 
 

                 Dr. Mauro Alberto Castiglioni 
- Director Geral da Cisalpina Gestioni, S.P.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 Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A 

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

Banif - Banco de Investimento, S.A. 
Banif Patrimónios – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A 

   Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
- Vogal do Conselho de Administração: 

Banif Ascor – Sociedade Corretora, S.A. 
 
- Relações de grupo com as restantes entidades: 

-  A sociedade gestora faz parte integrante do grupo BANIF, sendo detida em 70% pelo 
Banif – Banco de Investimento, S.A. e em 30% pela Cisalpina Gestioni, S.P.A.. O Banif 
– Banco de Investimento, S.A. é detido em 75% pela Banif - Investimentos, S.G.P.S., 
que por sua vez é detida a 100% pela entidade depositária, Banif – Banco Internacional 
do Funchal, S.A., o qual tem à sua guarda as unidades de participação dos participantes 
e os títulos que compõem a carteira do fundo. 

- 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 
pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.. 

 
2. As Entidades Subcontratadas 
 
Não existem entidades subcontratadas pela sociedade gestora para qualquer tipo de prestação 
de serviços a este Fundo. 
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3. Revisor Oficial de Contas do Fundo 
 
A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas S. Fernandes, Barros, Fonseca & Associado, 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.binvester.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 
 
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. 
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CAPÍTULO III REGIME FISCAL 
 
1. Fundo 
 
São tributados autonomamente como se de uma pessoa colectiva se tratasse. 
 
1.1. Rendimento 
- os rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento 

mobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional estão isentos de IRC; 
- os rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento 

constituídos de acordo com legislação estrangeira estão sujeitos a tributação, 
autonomamente, à taxa de 20%; 

- outros rendimentos de aplicação de capitais obtidos em território português estão sujeitos a 
tributação, por retenção na fonte, como se de pessoas singulares residentes em território 
português se tratasse ou, relativamente a rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a 
tributação, autonomamente, à taxa de 25%; 

- outros rendimentos de aplicação de capitais obtidos fora do território português estão 
sujeitos a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, no caso dos juros de obrigações, e de 
25% noutros rendimentos. 

 
1.2. Mais-Valias 
- as mais-valias obtidas estão sujeitas a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, nas 

mesmas condições das pessoas singulares, com excepção das mais-valias obtidas com 
valores mobiliários obtidos até 31 de Dezembro de 2002, as quais são tributadas à taxa de 
10% (no caso em análise, unidades de participação). 

 
 
2. Participantes 

 
2.1. Pessoa singular 

 
- Rendimentos obtidos por sujeitos passivos de IRS que detenham unidades de participação 

fora do âmbito de uma actividade comercial industrial ou agrícola estão isentos de 
tributação; 

- Restantes obtidos no âmbito das referidas actividades contam apenas por 40% do seu 
quantitativo para efeitos de IRS; 

- Em matéria de imposto sobre sucessões e doações, as transmissões por morte, a favor de 
cônjuge sobrevivo e dos filhos ou dos adoptados plenamente, ou dos seus descendentes, 
caso já tenham falecido, estão isentas até ao valor de 730.000$00 (€ 3.641,26), por cada 
um deles. 

 
2.2. Pessoa colectiva 
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- Rendimentos obtidos por sujeitos passivos de IRC que não exerçam a título principal uma 
actividade comercial industrial ou agrícola estão isentos de tributação; 

- Rendimentos obtido por sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal uma 
actividade comercial industrial ou agrícola contam apenas 40% do seu quantitativo para 
efeitos de IRC; não há retenção na fonte. 
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ANEXO I 
 

Fundos de Investimento geridos pela sociedade gestora a  30 de Abril de 2002 
 
 

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 

9.804.544.343   48.904.861 1.960

Banifundo Euro Obrigações Obrigações Taxa Fixa Euro Mínimo de 60% em Obrigações de 
Taxa Fixa Euro 

1.469.547.094   7.330.070 162

Banifundo Acções Portugal     Fundo de Acções Nacionais Mínimo de 75% em Acções 
nacionais 

777.910.256 3.880.200 296

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

211.229.640 1.053.609 250

Banifundo Estratégia 
Conservadora 

Fundo de Fundos    Máximo de 20% em fundos de 
acções 

1.302.226.821 6.495.480 436

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

942.870.655 4.703.019 271

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

513.390.095 2.560.779 191

Banifundo Euro Renda Mensal 
 

Obrigações Taxa Indexada 
Euro  

Mínimo de 50% em Obrigações de 
Taxa Indexada Euro 

2.479.172.842   12.366.062 599

Banifundo Obrigações Brasil Obrigações Taxa Fixa 
Internacionais  

Mínimo de 55% em Obrigações de 
Taxa Fixa  emitidas por entidades 
brasileiras 

1.712.154.973   8.540.193 9

Banifundo Euro Acções Fundo de Acções da União 
Europeia 

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

1.785.820.480   8.907.635 48

N.º Total de Fundos = 10 - - 20.998.867.200 104.741.908 4.222 
 
* dados a 6 de Maio de 2002 
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