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Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado

“Alves Ribeiro Médias Empresas Portugal– Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”

Constituído em Portugal no dia 30 de Abril de 1999, tendo sido transformado em Fundo com duração indeterminada em 30 de Abril de 2007

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções Nacionais com duração indeterminada

Invest Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliários, S.A., com sede na Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 11º 

andar, 1070-101 Lisboa

O Fundo não recorre a consultores de investimento

O Fundo investe no mercado accionista português, preferencialmente em acções de empresas portuguesas de média capitalização bolsista. De forma

a atingir o objectivo a que se propõe, o Fundo tenderá a não ter investido mais de 1/2 do seu valor liquido global em acções de empresas com

capitalizações bolsistas superiores a cinco mil milhões de euros. O limite mínimo de investimento em acções portuguesas é de 2/3 do património do

Fundo. Para obtenção de exposição adicional, a Sociedade Gestora poderá realizar operações sobre instrumentos financeiros derivados, limitando

essa exposição a 10% do valor líquido global do Fundo, medido pelo valor nocional dos contratos. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor

liquido global em unidades de participação de fundos de investimento.

Banco Invest, S.A., com sede na Av. Engº Duarte Pacheco T1, 11º andar, Lisboa

Banco Invest, S.A., com sede na Av. Engº Duarte Pacheco T1, 11º andar, Lisboa, através de todos os seus balcões

S.R.O.C., Lampreia & Viçoso, com sede na Rua da Conceição, 85, 1ºesq. – 1100-152 Lisboa, inscrita na Lista dos Revisores Oficiais de Contas sob o

nº 157 e registada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 7873.

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – Telefone: 21 317 7000

Evolução do Valor da Unidade de 

Participação do Fundo desde 30 de 

Abril de 1999 a 31 de Dezembro de 2012:

Risco associado ao Investimento: Genericamente deverão ser considerados os  seguintes factores de risco:

-          Risco de variação da cotação/preço dos activos integrantes da carteira do Fundo;

-         Risco associado à utilização de instrumentos financeiros derivados. O Fundo recorre a instrumentos financeiros derivados com outros objectivos

que não a de cobertura de risco, podendo daí advir um acréscimo de risco para o Fundo, ainda que, o acréscimo de perda potencial máxima resultante

da utilização destes instrumentos não pode exceder, a todo o momento, 25% da perda máxima potencial a que o património do Fundo, sem estes

instrumentos, estaria exposto.

Por outro lado, o Fundo poderá recorrer a instrumentos derivados para efectuar a cobertura de risco de variação de preço das acções. Nesse caso

será sempre assegurado uma exposição mínima de 2/3 do valor liquido global do Fundo.

Este Fundo destina-se a investidores que queiram aplicar parte das suas poupanças no segmento accionista português. De uma forma geral as

acções têm elevada volatilidade pelo que os investimentos no Fundo devem ter um horizonte temporal superior a 3 anos. A probabilidade de perda de

capital decresce com o aumento do prazo de investimento. Desta forma, os investidores devem ter tolerância para suportar eventuais desvalorizações

de capital no curto prazo.

    Base 100

Rendibilidade e Risco Históricos:

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). 

Subscrição: O número mínimo de unidades de participação para subscrições iniciais e posteriores é o equivalente a 1 000 euros. O valor da unidade de

participação a considerar para efeitos de subscrição será o valor conhecido e divulgado no dia posterior à data do pedido de subscrição desde que o

mesmo se verifique até às 15H30. Deste modo, as ordens de subscrição serão efectuadas a preço desconhecido. Os pedidos efectuados após esta

hora serão considerados como feitos no início do dia útil seguinte. Não existe comissão de subscrição

Tabelas de Custos imputados ao Fundo em 2012:                           Tabela de Custos imputados ao Fundo e Participantes (em vigor):                Rotação Média da Carteira com referência a 2012:                

Comissões e Encargos :

Custos % da Comissão

Imputáveis directamente ao participante

Comissão de Subscrição 0%

Comissão de Transferência 0%

Comissão de Resgate 1% até 1 ano; 0 mais de 1 ano

Imputáveis directamente ao Fundo

Comissão de Gestão (Taxa Anual Nominal) 0,50%

Comissão de Depósito (Taxa Anual Nominal) 0,25%

Taxa Supervisão (Mensal) 0,00133%

Outros Custos ( * )

(*) O Fundo suporta ainda os custos de t ransacção e auditoria exigidas  legalmente

Custos  Valor %VLGF (1)

Comissão de Gestão 21.814,02 0,50%

Comissão de Depósito 10.906,94 0,25%

Taxa de Supervisão 1.200,00 0,03%

Custos de Auditoria 3.865,00 0,09%

Outros Custos 9.703,04 0,22%

TOTAL 47.489,00 1,09%

TAXA GLOBAL DE CUSTOS ( TGC) 0,0109

(1) Média relativa ao período de referência

Volume transacções 8.231.793,00

Valor Médio da Carteira 4.350.564,00

Rotação média da Carteira (%) 189,21%

Ano Rendibilidade Risco Classe Risco Escalão de Risco

1999 18,0% 11,6% 4 Médio Alto

2000 1,0% 14,9% 4 Médio Alto

2001 -6,6% 16,8% 5 Alto

2002 -16,1% 11,1% 4 Médio Alto

2003 11,6% 8,0% 3 Médio

2004 20,5% 9,8% 3 Médio

2005 19,3% 6,3% 3 Médio

2006 26,2% 8,5% 3 Médio

2007 15,3% 14,3% 4 Médio Alto

2008 -53,9% 31,0% 6 Muito Alto

2009 44,6% 18,3% 5 Alto

2010 -18,9% 22,4% 6 Muito Alto

2011 -36,9% 21,9% 6 Muito Alto

2012 12,6% 18,4% 5 Alto
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Alves Ribeiro Medias Empresas Portugal



Distribuição de rendimentos:

Admissão à Cotação:

Divulgação do valor da Unidade de 

Participação:

Consulta de outra documentação:

O Fundo é de capitalização, pelo que não distribui rendimentos.

Não está prevista a admissão à cotação das unidades de participação do Fundo.

O valor diário das unidades de participação é divulgado em todos os locais de comercialização do Fundo, sendo ainda, divulgado diariamente através 

do sistema de difusão de informação da CMVM.

O prospecto simplificado contém apenas informações essenciais sobre o fundo. A sua consulta não exclui a necessidade de análise de informação

mais detalhada que poderá ser obtida, sem encargos, através do prospecto completo e dos relatórios anuais e semestrais do fundo que se encontram

à disposição dos interessados junto da entidade gestora e nos balcões do banco depositário. Os participantes podem também consultar mensalmente a 

composição da carteira do fundo através do sistema de difusão de informação da CMVM.

Resgate: O valor da unidade de participação a considerar para efeitos de resgate será o valor em vigor relativamente ao dia útil seguinte em que o respectivo

pedido é aceite, pelo que o pedido é feito a preço desconhecido, desde que o mesmo se verifique até às 15H30, sendo o pagamento ao participante

efectuado no 4º dia útil seguinte.

Para cobertura dos custos de resgate, a sociedade gestora cobrará aos participantes, através da entidade comercializadora, uma comissão que incide

sobre o valor da unidade de participação resgatada, de acordo com a seguinte escala:

Prazo de Aplicação   Comissão

       Até 1 ano                                 1%

       1 ano ou mais                          0%

Regime fiscal: No que ao Fundo respeita 

Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais-valias

Os rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais-valias, são tributados autonomamente, por retenção na fonte. Assim, os juros de

obrigações e de depósitos à ordem ou a prazo, os lucros distribuídos, bem como os ganhos decorrentes de swaps cambiais, swaps de taxa de juro,

swaps de taxa de juros e divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por retenção na fonte, à taxa de 28%. 

Nos casos 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.

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em Fundos que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de 

tributação.

Rendimentos obtidos fora do território português , que não sejam mais-valias

Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, de lucros distribuídos e de rendimentos provenientes de fundos de investimento, a tributação é

autónoma, à taxa de 20%. Para rendimentos de outra natureza, aplica-se a taxa de 25%. 

Mais-valias obtidas em território português ou fora dele

A diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa de 25%.

Constituem igualmente mais-valias os ganhos que resultem de operações relativas a instrumentos financeiros derivados, com excepção de operações

com swaps cambiais, swaps de taxa de juro swaps de taxa de juros e divisas e operações cambiais a prazo.

No que ao participante respeita

Participantes residentes em teritório português

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou 

agrícola estão isentos de IRS, podendo, no entanto, ser englobados para efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio 

Fundo tem a natureza de imposto por conta.

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRC ou por sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma 

Invest Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliários S.A.

Av.  Engº Duarte Pacheco, Torre 1, 11º andar, 1070-101 Lisboa

Imposto de Selo

Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados no fundo, nas situações em que os beneficiários sejam o cônjuge, 

unido de facto, descendentes e ascendentes.

Para mais informação é favor consultar o prospecto completo.

No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, que não estejam obrigados à entrega da declaração de rendimentos, o imposto retido ou devido na esfera 

do Fundo, correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito, deve ser restituído pela sociedade gestora do 

fundo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas unidades.

Participantes não residentes em território português

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRC ou por sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma 

actividade comercial, industrial ou agrícola não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos para efeitos de 

apuramento de lucro tributável e o montante de imposto retido ou devido na esfera do Fundo tem a natureza de imposto por conta.

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e IRC.

A descrição do regime fiscal acima referido não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre a matéria nem constitui garantia de que tal informação

se mantém inalterada durante o período do investimento.

Contacto: Invest Gestão de Activos 

Telefone – 21 382 17 00

Paulo Monteiro 

Email: paulo.monteiro@bancoinvest.pt


