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 TIPO E DURAÇÃO 
 

Fundo de Obrigações Taxa Variável Aberto, harmonizado de duração indeterminada, constituído em 15 de Maio de 2000. 

 ENTIDADE GESTORA 
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., integrada no Grupo Banif. 
Sede Social: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º 1070 – 274 Lisboa 

 CONSULTORES DE INVESTIMENTO 
 

O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 

 BANCO DEPOSITÁRIO 
 

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

 ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 
 

O Fundo é comercializado em todas as agências do BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., Banco Comercial dos Açores S. A. e 
Banif - Banco de Investimento S. A., na sede da BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - S.G.F.I.M.,S.A.., e ainda através da Internet, no site 
transaccional do Banif – Banco de Investimento, S.A., www.binvestor.com, para os clientes que tenham aderido a este serviço. 
 

 AUDITOR 
 

Fonseca, Barros & Associados, S.R.O.C., representada pelo Dr. João Guilherme Melo de Oliveira, cuja sede se situa na Av. da República, 
n.º 50, 8º, 1050-196 Lisboa. 
 

 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
 

    POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
 

O Fundo terá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global investido, directa ou indirectamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor global em obrigações de taxa 
variável, denominadas em Euro ou nas moedas dos países que constituem a União Europeia, desde que exista cobertura cambial. O Fundo poderá ainda investir em obrigações de taxa fixa 
denominadas em Euro ou nas moedas dos países que constituem a União Europeia, desde que exista cobertura cambial. O Fundo efectuará os seus investimentos maioritariamente em 
obrigações cuja qualidade creditícia apresente notações de rating equivalente aos escalões superiores das agências de rating. 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, desde que os valores pertencentes a cada emissão não excedam 30% 
do VLGF. O Fundo pode investir a título acessório em obrigações de taxa fixa ou variável denominadas nas moedas de outros países membros da OCDE, nomeadamente: EUA, Canadá, 
Austrália, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Suíça, procedendo sempre que necessário a uma adequada cobertura do risco cambial, por forma a eliminá-lo totalmente. O Fundo recorre, 
pontualmente, a instrumentos derivados para a cobertura dos riscos a que está exposto, com excepção do risco cambial que será sistematicamente coberto. 
 

    RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
 

O Fundo está exposto ao Risco de Crédito, ainda que de forma reduzida, dada a natureza dos seus investimentos. Ainda que de forma limitada, o Fundo encontra-se exposto ao risco de taxa 
de juro (obrigações de taxa fixa) que poderá atingir um limite máximo de 45% do VLGF. O Fundo não está exposto ao risco cambial. 
 

    PERFIL DO INVESTIDOR 
 

O Fundo destina-se a investidores em cujo perfil se enquadrem as seguintes características: Baixa capacidade para assumir riscos; Perspectiva de investimento a médio prazo; Capacidade para 
suportar oscilações de preços nas Unidades de Participação. O período mínimo de investimento recomendado é de 6 meses. O Fundo destina-se a clientes conservadores face ao risco, que 
privilegiem a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital e a estabilidade da aplicação proporcionada pelo investimento em obrigações de taxa variável, associada à perspectiva de 
maior probabilidade de obtenção de rendibilidades face às aplicações tradicionais de risco similar, bem como o usufruto de um rendimento periódico (mensal). 
 
 

    EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  
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Nota: O Fundo procede à distribuição mensal de rendimentos, desde o início da sua actividade. 
 

 

    RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    TAXA GLOBAL DE CUSTOS 
 

 
Custos imputados ao Fundo em 2004 
 

 
Valor 

 
% do VLGF 

Comissão de Gestão 157.191,94 0,80% 
Comissão de Depósito 19.648,87 0,10% 
Taxa de Supervisão 3.140,15 0,02% 
Custos de Auditoria 2.380,00 0,01% 
Outros Custos 0,00 0,00% 

Total 182.360,96 - 
Taxa Global de Custos (TGC) - 0,93%  

 

   TABELA DE CUSTOS 
 
 
 

Imputáveis directamente ao Participante 
Comissão de Subscrição 0% 
 
Comissão de Resgate (1) 

Até 180 dias (inclusive) - 0,50%        
Mais de 180 dias - 0,00% 

Imputáveis directamente ao Fundo 
Comissão de Gestão (2) 0,80% (ao ano)   
Comissão de Depósito (2) 0,10% (ao ano)    
Taxa de Supervisão (3) 0,0133‰ (mensal)  
Outros Custos (4)  

 
Ano 

 

 
Rendibilidade 

(%) 

 
Risco 
(%) 

 
Nível Risco 

2001 4,63 0,52 1 
2002 2,68 0,53 1 
2003 2,83 0,28 1 
2004 1,81 0,11 1 

Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco 
históricos são factos passados que, como tal, poderão não se verificar no 
futuro. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não 
constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de 
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia 
entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 
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Rotação média da carteira em 2004 

 
 

Volume de transacções 49.449.725,62 
Valor médio da carteira 19.594.808,13 
Rotação média da carteira (%) 252,36% 

 
 
 

    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. 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. A 
subscrição assume-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de subscrição é integrada 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. Os pedidos 
efectuados após as quinze horas e trinta minutos serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte.  
 

    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 um valor mínimo a resgatar. O valor do resgate será creditado na conta do participante até 5 dias úteis após o respectivo pedido, contados a partir do dia útil 
seguinte ao pedido, inclusive. É cobrada uma comissão de resgate dependente do prazo de permanência do participante no Fundo, sendo que até 180 dias (inclusive) a comissão é de 0,50% e 
mais de 180 dias a comissão é de 0,00%. Ex. de resgate: se resgatar um valor subscrito há menos de 180 dias, correspondente a 1000 Euros, receberá um valor líquido de 995 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 180 dias e 500 subscritas há mais de 180 dias. Para um pedido de 
resgate de 1000 UP´s, sobre 500 pagará 0,50% e sobre 500 pagará 0,00%. Os pedidos efectuados após as quinze horas e trinta minutos serão considerados como pedidos efectuados no dia 
útil seguinte.  
 

    DISTRIBUIÇÃO 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. 
 

    ADMISSÃO À COTAÇÃO 
 

As unidades de participação do Fundo não se encontram admitidas à negociação. 
 

    DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
 

O valor diário das unidades de participação é divulgado nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., Banco Comercial dos Açores, S.A., Banif – Banco de Investimento, S.A., 
na sede social da Banif Gestão de Activos e através da internet em www.banifinvestimento.pt, www.binvestor.com e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 

    CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
 

Os prospectos do Fundo (completo e simplificado), bem como os documentos de prestação de contas (anual e semestral), encontram-se disponíveis junto da entidade gestora, do banco 
depositário e das entidades comercializadoras, através da internet em www.banifinvestimento.pt e em www.binvestor.com e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
Estes documentos poderão ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após a subscrição. A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no sistema de 
difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 

 

    REGIME FISCAL 
 

FUNDO 
São tributados autonomamente como se de uma pessoa singular se tratasse. 
1. Rendimentos que não sejam mais-valias: 
Obtidos no território português: 
- se se tratar de um rendimento isento de IRS, não será sujeito a tributação: estão isentos os rendimentos de UP’s, desde que obtidos fora do âmbito de uma actividade comercial ou 
industrial; 
- se se tratar de um rendimento tributado por retenção na fonte, a tributação é feita dessa forma. Assim, os juros de obrigações e de depósitos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 
20% e os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 15%; 
- se se tratar de ganhos decorrentes de swaps cambiais, swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por retenção na fonte, à taxa de 20%; 
- tratando-se de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, sendo o imposto 
entregue pela sociedade gestora até ao final do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar; 
- os rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação. 
Obtidos fora do território português: 
- para os rendimentos de títulos de dívida e provenientes de fundos de investimento constituídos no estrangeiro a tributação é autónoma à taxa de 20%; 
- aos rendimentos de outra natureza aplica-se a taxa de 25%. É, por exemplo, o caso dos dividendos e juros de depósitos. 
2. Mais-Valias: 
Obtidas quer em território português quer fora: a tributação é autónoma à taxa de 10%, nas mesmas condições tal como se tratasse de pessoa singular residente. Assim, estão isentas as 
mais-valias provenientes da alienação de acções detidas pelo fundo durante mais de 12 meses e de obrigações e outros títulos de dívida. 
 

PARTICIPANTES 
1. Residentes em Território Português 
Sujeitos passivos de IRS fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- os rendimentos respeitantes a UP´s estão isentos, podendo, no entanto, ser englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio fundo tem a natureza de imposto por conta; 
- em caso de englobamento, os titulares das UP`s têm direito a deduzir 50% dos lucros colocados à disposição do fundo por pessoas colectivas sujeitas e não isentas de IRC, bem como os 
rendimentos resultantes de partilha em consequência da liquidação dessas entidades que sejam considerados como rendimentos de capitais. 
Sujeitos passivos de IRC e de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- os rendimentos não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos para efeitos do apuramento do lucro tributável e o montante de imposto retido ou 
devido na esfera do fundo tem a natureza de imposto por conta; 
- os lucros distribuídos ao fundo por uma sociedade com sede ou direcção efectiva no território português, sujeita e não isenta de IRC, também são dedutíveis para efeitos da determinação do 
lucros tributável em 50%. 
Sujeitos passivos de IRC isentos: 
 - no caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera do fundo, correspondente aos rendimentos de UP`s que aqueles tenham subscrito, é restituído pela 
entidade gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas UP`s. 
2. Não Residentes em Território Português 
Os rendimentos respeitantes a UP`s estão isentos de IRS e IRC. 
 

O regime fiscal aqui descrito é o que vigora à data da última actualização do Prospecto, pelo que não existe qualquer garantia de que o mesmo se mantenha inalterável durante o período de 
investimento recomendado. 
 

    CONTACTOS 
 

Direcção Comercial Banif Gestão de Activos 
Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 14º piso 
1070-274 Lisboa 
Tel. 21 381 62 00 
Fax: 21 381 62 01 
e-mail: gestao.activos@banifinvestimento.pt 

(1) A comissão de resgate incide sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo com o prazo de antiguidade da 
subscrição. 

(2) Comissão calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão, e cobrada mensalmente. 
(3) 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 €100 ou superior a €10.000, a taxa mensal devida corresponderá a um destes limites. 
(4) O Fundo suportará os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. As despesas relativas à compra e venda 

de valores por conta do Fundo, designadamente comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa e demais impostos, 
constituem encargos do Fundo. 


