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PROSPECTO SIMPLIFICADO 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 
" Fundo de Fundos BANIFUNDO ESTRATÉGIA AGRESSIVA"  

 
TIPO DE FUNDO 

 
Fundo de Fundos 

 
INÍCIO DE ACTIVIDADE 

 
15/05/2000 

 
ENTIDADE GESTORA 

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

 
BANCO DEPOSITÁRIO 

 
BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A.           
Sede Social: R. João Tavira , nº30,  9000 Funchal  / Delegação: Av. José Malhoa, Lote 1792,  1099-012  Lisboa 

 
ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 

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

 
CONSULTORES DE INVESTIMENTO 

 
O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 

 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 
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, SPA. 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.. O investimento em fundos que detenham acções 
nunca será inferior a 80% e poderá atingir em determinado momento a totalidade do valor global do Fundo.  

 
PERFIL DO INVESTIDOR 

 
O Fundo destina-se a investidores em cujo perfil se enquadrem as seguintes características: Elevada 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 3 anos. 

 
RISCO ASSOCIADO AO 
INVESTIMENTO 

  
O Fundo está sujeito ao risco de oscilação das Unidades de Participação dos fundos de investimento que o compõem, 
variando o valor da Unidade de Participação em função desse facto. Tendo em conta a sua representatividade na carteira do 
Fundo, este está sujeito aos riscos inerentes às Unidades de Participação de Fundos de Acções, designadamente:  ao Risco 
de Mercado, que se traduz pela variação do preço das acções que o compõem, motivada por diversos eventos, 
nomeadamente factores políticos, económicos e sociais e ao Risco de Preço, que se traduz pela variação do preço de 
determinadas acções motivada por eventos inerentes à própria actividade da empresa. 
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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
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COMISSÕES E ENCARGOS 

 
Comissão de Gestão: 1,45% ao ano, calculada diariamente sobre o valor global do Fundo e cobrada mensalmente. Para 
além desta comissão de gestão, são devidas comissões de gestão nos fundos objecto de investimento, sendo que o valor 
máximo que pode atingir a soma da comissão de gestão do Fundo com a comissão de gestão estabelecida para com cada um 
dos referidos fundos de investimento é de 3,79%. Não serão cobradas comissões de subscrição e resgate nas operações 
realizadas pelo Fundo relativamente a cada um dos fundos que o compõem. 
Comissão de Depósito: 0,05% ao ano, calculada diariamente sobre o valor global do Fundo e cobrada mensalmente. 
Outras despesas suportadas pelo Fundo: 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. 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 Comercializadoras, na sede da Sociedade Gestora, na sede do Banco 
Depositário e através da internet no site transaccional do Banif – Banco de Investimento, S.A. (www.binvestor.com). 

 
CONDIÇÕES 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, 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, quer 
para a subscrição inicial, quer para as 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 996,9996 Euros e terá adquirido 166,6666 Unidades de 
Participação. 

 
CONDIÇÕES 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, sendo assim o resgate efectuado a preço desconhecido. Não existe montante mínimo para efeitos de 
resgate. O valor do resgate será creditado na conta do participante 5 dias úteis após o respectivo pedido. É cobrada uma 
comissão de resgate dependente do prazo de permanência do participante no Fundo, sendo que até 1 ano (inclusivé) a 
comissão é de 2,00%, de 1 a 2 anos (inclusivé) a comissão é de 1,00% e mais de 2 anos a comissão é de 0,50%. Ex. de 
resgate: se resgatar um valor subscrito há mais de 1 ano e há menos de 2 anos, 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 menos de 1 ano e 500 subscritas há mais 
de 2 anos. Para um pedido de resgate de 1000 UP´s,  sobre 500 pagará 2,00% e sobre 500 pagará 0,50%. 

 
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 Comercializadoras. A 
composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa. O 
valor da Unidade de Participação pode ser consultado, diariamente junto da Sociedade Gestora, do Banco Depositário e 
das Entidades Comercializadoras, no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa, nos jornais diários e na Internet, 
no site www.banifinvestimento.pt. 

 
REGIME FISCAL 

 
Do Fundo:  
São tributados autonomamente como se de uma pessoa colectiva se tratasse. 
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. 
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). 
Das Pessoas singulares: 
- 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. 

Das Pessoas colectivas: 
-  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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CONTACTOS 

 
BANIFUNDOS CISALPINA - 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: banifundos.cisalpina@banifinvestimento.pt 

 


