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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 EURO RENDA MENSAL”. 
- O Fundo constitui-se como Fundo de Obrigações Taxa Indexada Euro. 
- A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

em 19/04/2000 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, S.A. 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 

Funchal, S.A., com sede social na Rua João Tavira, nº 30, 9000 Funchal, e encontra-se 
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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. e ainda na sede da Banifundos Cisalpina – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Mobiliário, S.A. 

 
 
CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

/ POLÍTICA DE RENDIMENTOS 
 
1. Política de investimento do Fundo 
 
1.1. Política de investimento 
 
- O Fundo investirá 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. 
- O Fundo poderá ainda investir em obrigações de taxa fixa denominadas em Euro ou nas 

moedas dos países que constituem o Euro. 
- O Fundo pode investir a título acessório em obrigações de taxa fixa ou indexada 

denominadas nas moedas de outros países membros da OCDE, nomeadamente: EUA, 
Canadá, Austrália, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Suíça, procedendo sempre que 

3 



 
necessário a uma adequada cobertura do risco cambial, por forma a eliminá-lo totalmente. 

- O Fundo pode também investir em Unidades de Participação de fundos de investimento 
mobiliário, desde que a estes esteja vedado o investimento em acções ou a qualquer tipo de 
títulos que confiram o direito a acções e que obedeçam a regulamentação idêntica. 

- A liquidez do Fundo será investida em activos de curto prazo, nomeadamente em 
certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, denominados 
em escudos ou noutras moedas estrangeiras. 

- O Fundo pode estar mais do que 35% investido em valores mobiliários que sejam emitidos 
ou garantidos por um só Estado membro da União Europeia ou organismo internacional. O 
recurso a esta possibilidade faz com o Fundo possa ficar exposto ao risco de país.  

- O Fundo recorre, pontualmente, a instrumentos derivados para a cobertura dos riscos a que 
está exposto. 

 
1.2. Mercados 
 
Para pôr em prática a sua política de investimentos, o Fundo propõe-se investir nos mercados 
de cotações oficiais de todos os países membros da UE, bem como nos mercados de cotações 
oficiais dos países membros da OCDE, a saber: EUA, New York Stock Exchange (NYSE), 
American Stock Exchange (AMEX), Canadá, Toronto Stock Exchange (TRSE), Montreal 
Stock Exchange (MTSE), Austrália, Australian Stock Exchange (AUSE), Japão, Tokyo Stock 
Exchange (TKSE), Noruega, Oslo Bors (OSLB), Nova Zelândia, New Zealand Stock Exchange 
(NZSE) e Suíça, Bourse de Geneve (BGEN), Bourse de Berne (BBRN), Bourse de Zurich 
(BZUR) e Bourse de Bâle (BBL). 
 
1.3. Benchmark (parâmetro de referência do mercado) 
 
O Fundo não tem qualquer parâmetro de referência do mercado ou “benchmark”. 
 
1.4. Limites legais ao investimento 
 
- O Fundo não pode investir em Acções, Obrigações Convertíveis ou Obrigações que 

confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções, bem 
como em títulos de participação e unidades de participação de fundos de investimento cujo 
regulamento de gestão não proíba o investimento nos valores referidos. 

- 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 
investimento. 

- O Fundo não pode deter valores mobiliários emitidos por uma mesma entidade que 
representem mais de 5% do seu valor, este limite tem as seguintes excepções: 

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

• 25% para as obrigações hipotecárias desde que o valor agregado dessas obrigações 
emitidas por uma só entidade não ultrapasse 80% do valor global do Fundo e desde 
que as condições estejam de acordo com o estipulado  no nº 4 do artº 43º do DL 
276/94; 
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• 35% desde que os valores mobiliários sejam emitidos ou garantidos por um Estado 

membro da OCDE ou por instituições internacionais de caracter publico a que 
pertençam um ou vários estados membros da União Europeia; 

• mais do que 35% desde que os valores mobiliários sejam emitidos ou garantidos por 
um Estado membro da União Europeia ou por um dos seguintes organismos 
internacionais: BERD (Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento), BIRD 
(Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento), BEI (Banco Europeu de 
Investimento) e International Finance Corpotration (instituição integrante do Banco 
Mundial); desde que respeitem a pelo menos 6 emissões diferentes e que os valores 
pertencentes a uma mesma emissão não excedam 30% do valor global do fundo. 

- Os valores mobiliários não cotados não podem representar mais do 10% do valor global do 
Fundo, de acordo com o nº 2 do artº 42º do DL 276/94. 

- Os valores mobiliários recentemente emitidos e com compromisso de serem admitidos à 
cotação, não podem representar mais do que 5% do valor global do Fundo, de acordo com o 
nº 5 do artº 42º do DL 276/94. 

 
2.   Derivados, Reportes e Empréstimos 
 
- O Fundo está exposto ao risco de taxa de juro. O risco de taxa de juro traduz-se na variação 

do preço das obrigações devido a variações na curva de rendimentos. Se as taxas de juro da 
curva de rendimento subirem, o preço das obrigações de taxa fixa desce; se as referidas 
taxas de juro descerem o preço das obrigações de taxa fixa sobem. A cobertura deste tipo de 
risco será realizada, pontualmente, até ao limite de 20% do valor global do Fundo, sempre 
que a gestão entenda que as condições de mercado o justificam. Para este efeito os 
instrumentos derivados utilizados serão Futuros de Taxa de Juro padronizados, Opções de 
Taxa de Juro padronizadas e Swaps de Taxa de Juro.  

- O Fundo está também exposto ao risco cambial. Este risco existe sempre que o fundo esteja 
investido em activos denominados em moedas que não integrem o espaço Euro. Caso a 
moeda em que o activo está denominado se desvalorize contra o Euro, o contravalor em 
Euro desse activo diminui e como tal o valor global do fundo também é afectado 
negativamente. Na situação inversa o fundo é afectado positivamente. A cobertura deste 
tipo de risco será efectuada, sistematicamente, por forma a eliminá-lo totalmente. Para este 
efeito os instrumentos derivados utilizados serão exclusivamente Forwards. 

- Para além dos limites já referidos, o Fundo obedece ainda aos seguintes limites legais: 
• 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; 

• Os contratos relativos a instrumentos OTC não podem envolver, com relação a cada 
contraparte, mais do que 25% dos activos do Fundo. 

- Os mercados a utilizar para estas operações são os mercados de cotações oficiais de todos 
os países membros da União Europeia e ainda os seguintes mercados: Austrália, Sidney 
Futures Exchange (SFE); Nova Zelândia, New Zeland Futures and Options Exchange; 
Canadá, Montreal Exchange (MSE); EUA, Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago 
Board Options Exchange (CBOE) e Chicago Mercantile Exchange (CME); Japão, Tokyo 
Stock Exchange (TSE) e Tokyo International Finantial Futures Exchange (TIFFE); Reino 
Unido, London International Finantial Futures Exchange (LIFFE); Alemanha, EUREX 
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Deutschland; França, Marché à Terme de Instruments Financiers de France (MATIF); 
Suécia, PMI Stockolm; Noruega, Oslo Stock Exchange; Dinamarca, Copenhagen Stock 
Exchange (FUTOP); Suiça EUREX Zurich. 

- Os limites de exposição a estes instrumentos são os seguintes: 
• 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; 

• Os contratos relativos a instrumentos OTC não podem envolver, com relação a cada 
contraparte, mais do que 25% dos activos 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, considerando todas as operações realizadas até essa hora, 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 
 
- As obrigações cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa, são valorizadas à cotação de fecho, 

excepto no caso das Obrigações do Tesouro, onde as cotações consideradas são recolhidas 
do Bloomberg, com base no critério Bloomberg Fair Value. 

- As obrigações cotadas em Bolsas de Valores estrangeiras são valorizadas de acordo com as 
cotações recolhidas do Bloomberg, com base no critério Bloomberg Fair Value. 

- As obrigações 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 as obrigações não cotadas são 
valorizadas através do modelo dos cash-flows descontados. Para as obrigações de taxa fixa 
utiliza-se a yield to maturity ajustada para o rating do emitente. Para as obrigações de taxa 
variável utiliza-se o discount margin ajustado para o rating do emitente. 

- Os derivados transaccionados em bolsa, nomeadamente Futuros de Taxa de Juro 
padronizados e Opções de Taxa de Juro padronizadas, são valorizados pela última cotação 
efectuada no momento de referência. 

- Os Swaps de Taxa de Juro são valorizados a partir de uma taxa interpolada, calculada com 
base nas taxas recolhidas do Bloomberg, com base no critério Bloomberg Fair Value.  

- Os Forwards são valorizados comparando a taxa forward contratada com a taxa forward de 
mercado, calculada com base na taxa de câmbio spot e nas taxas de juro implícitas das 
respectivas moedas, elementos recolhidos do Bloomberg, com base no critério Bloomberg 
Fair Value.  

 
4.  Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 
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4.1 Comissão de gestão 
 
- Valor da comissão: a comissão de gestão é de 0,80% 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.  
 
4.2 Comissão de depósito 
 
- Valor da comissão: a comissão de depósito é de 0,10% 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 
 
- 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 distribuição de rendimentos. 
- O Fundo distribui mensalmente, no primeiro dia útil de cada mês, a totalidade dos 

rendimentos obtidos durante o mês anterior. Estes rendimentos obtidos correspondem à 
diferença entre os proveitos líquidos das aplicações do Fundo e das mais ou menos valias 
apuradas e os encargos efectivos ou pendentes em que o Fundo incorre. 

- Nos casos em que os rendimentos acumulados num determinado mês forem negativos, 
transitam para o mês seguinte a fim de serem considerados no cálculo dos rendimentos a 
distribuir. 

 
 
CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

SUBSCRIÇÃO E RESGATE 
 
1.   Características gerais das unidades de participação 
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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 
 
- 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. 
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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 180 dias (inclusivé) ..........................................  0,50% 
 Mais de 180 dias ......................................................  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 pela 
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. 
 
 
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 
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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 
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. 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. 
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- 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 www.banifinvestimento.pt. 

- 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 
 
- Rendimentos 

 
- Os rendimentos obtidos em território português pelo Fundo, que não sejam mais valias, 

são tributados, autonomamente, por retenção na fonte, como se de pessoas singulares 
residentes em território português se tratasse.  

 
Relativamente a rendimentos que não estejam sujeitos a retenção na fonte, os mesmos 
devem ser  sujeitos a tributação, autonomamente, à taxa de 25%, incidente sobre o 
respectivo valor líquido obtido em cada ano pelo Fundo. 

- Os rendimentos obtidos pelo Fundo, fora do território português, que não sejam mais 
valias, são tributados, autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de 
títulos de dívida e de rendimentos provenientes de fundos de investimento, e à taxa de 
25% nos restantes casos, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 

- Mais-Valias 

- As mais valias realizadas pelo Fundo, no território nacional ou fora dele, são tributadas, 
autonomamente, sendo a diferença positiva, entre as mais valias e as menos valias 
obtidas em cada ano, tributada à taxa de 20% (inclui os ganhos obtidos com 
instrumentos financeiros derivados e o exercício de warrants autónomos). 

- Quanto aos valores mobiliários adquiridos até 31.12.2002, o regime fiscal aplicável às 
respectivas mais valias realizadas é similar ao aplicável às pessoas singulares residentes, 
quando obtenham mais valias em virtude da alienação onerosa de valores mobiliários 
adquiridos até àquela data, fazendo-se a tributação à taxa de 10% sobre a diferença 
positiva entre as mais valias e as menos valias obtidas em cada ano e encontrando-se 
excluídas de tributação os ganhos provenientes da venda de acções, quando detidas pelo 
Fundo há mais de 12 meses, e da venda de obrigações e outros títulos de dívida. 

- Como situações especiais, saliente-se o caso dos rendimentos líquidos de cada exercício 
relativos a contratos de futuros e opções sobre acções, reais ou teóricas, ou índices sobre 
essas acções celebrados em bolsa de valores, os quais, se obtidos pelo Fundo até 
31.12.2002, estão sujeitos a tributação autónoma à taxa de 10%. 

 
 
2.    Participantes 
 
2.1. Pessoas singulares 
 

- Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, os rendimentos distribuídos pelo Fundo e os 
obtidos com o resgate de unidades de participação encontram-se isentos de IRS, desde que 
obtidos fora do âmbito de uma actividade profissional e empresarial (Categoria B). Os 
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referidos investidores podem, no entanto, optar pelo englobamento desses rendimentos, 
para efeitos de IRS, caso em que o imposto pago pelo Fundo, de acordo com o referido no 
ponto assume a natureza de imposto pago por conta. 

- Optando pelo englobamento, o investidor tem igualmente direito a deduzir 50% dos 
rendimentos que respeitem a lucros que tenham sido colocados à disposição do Fundo por 
pessoas colectivas, sujeitas e não isentas de IRC, que tenham a sua sede ou direcção 
efectiva em território português. 

- Se o investidor for um sujeito passivo de IRS que obtém os referidos rendimentos no 
âmbito de uma actividade profissional e empresarial (Categoria B), o regime de tributação 
aplicável é o que se encontra mencionado no ponto 2.2 infra, com as necessárias 
adaptações. 

- Em matéria de imposto sobre sucessões e doações, a transmissão das unidades de 
participação a título gratuito, por morte do respectivo titular ou por doação, estão sujeitas a 
imposto nos termos gerais. No entanto, as transmissões, por morte do titular, a favor do 
cônjuge sobrevivo e dos filhos ou dos adoptados, no caso de adopção plena, ou dos seus 
descendentes, quando aqueles tenham falecido, estão isentas deste imposto até ao valor de 
3.641,22 € por cada um deles. 

 
2.2. Pessoas colectivas 
 

- Se o investidor for um sujeito passivo de IRC, os rendimentos distribuídos pelo Fundo e os 
obtidos com o resgate de unidades de participação não se encontram sujeitos a retenção na 
fonte, devendo ser considerados no âmbito dos seus proveitos e ganhos tributáveis, para 
efeitos de IRC. O imposto pago pelo Fundo, assume a natureza de imposto por conta, 
devendo o investidor deduzir a parte proporcional desse montante, correspondente às 
unidades de participação detidas, ao IRC a pagar no final do ano. 

- O investidor tem igualmente direito a deduzir 50% dos rendimentos que respeitem a lucros 
que tenham sido colocados à disposição do Fundo por pessoas colectivas, sujeitas e não 
isentas de IRC, que tenham a sua sede ou direcção efectiva em território português. 

- Se o investidor for um sujeito passivo isento de IRC que não esteja obrigado à entrega da 
declaração de rendimentos, existe o direito à restituição, pela sociedade gestora, do imposto 
pago pelo Fundo, correspondente às unidades de participação detidas. 

 
 
 
 
 

15 



 

 
ANEXO I 

 
Fundos de Investimento geridos pela sociedade gestora a  30 de Junho 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 

10.316.736.959   51.459.667 1.987

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

1.353.805.226   6.752.752 157

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

978.600.958 4.881.241 286

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

190.576.585 950.592 250

Banifundo Estratégia 
Conservadora 

Fundo de Fundos    Máximo de 20% em fundos de 
acções 

1.232.603.833 6.148.202 411

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

875.314.436 4.366.050 257

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

462.160.329 2.305.246 188

Banifundo Euro Renda Mensal 
 

Obrigações Taxa Indexada 
Euro  

Mínimo de 50% em Obrigações de 
Taxa Indexada Euro 

2.740.223.261   13.668.176 594

Banifundo Obrigações Brasil Obrigações Taxa Fixa 
Internacionais  

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

1.075.326.306   5.363.705 10

Banifundo Euro Acções Fundo de Acções da União 
Europeia 

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

1.529.058.572   7.626.912 45

N.º Total de Fundos = 10 - - 20.754.406.466  103.522.543  4.185 
 
* dados a 1 de Julho de 2002 
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