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Prospecto Simplificado 
(actualizado a 09/09/2013) 

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado 
Banco BIC Tesouraria - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (“FUNDO”) 

Fundo autorizado pela CMVM a 09/12/2010 e constituído em Portugal em 10/01/2011. 
Tipo e Duração  

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, com duração indeterminada. 

Entidade Gestora DUNAS CAPITAL - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., 
com sede na Av. da Liberdade 229, 3.º, em Lisboa. 

Entidades 
Subcontratadas / 
Consultores de 
Investimento 

Não aplicável. 

Banco Depositário Banco BIC Português, S.A., com sede na Av. António Augusto Aguiar, 132 em Lisboa. 
Entidades 
Comercializadoras  

As entidades responsáveis pela colocação das unidades de participação do FUNDO junto dos 
investidores são a Entidade Gestora, a DUNAS CAPITAL - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., na sua sede na Av. da Liberdade 229, 3.º, em Lisboa, o 
Depositário, o Banco BIC Português, S.A., na sua sede na Av. António Augusto Aguiar, 132 em Lisboa, 
bem como nos seus balcões e centros de empresa e o Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., nos 
Centros de Investimento BEST que são agências do Banco BEST e através dos canais de comercialização à 
distância: por Internet através do sítio www.BancoBest.pt e por serviço telefónico 707 246 707. 
.  

Auditor 
As contas do FUNDO são legalmente certificadas pela DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A., com 
sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1 – 6º, Lisboa, representada pelo Dr. José 
António Mendes Garcia Barata (n.º ROC 1210). 

Autoridade de 
Supervisão  Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Categorias de 
Unidades de  
Participação 
 

O FUNDO tem duas categorias de unidades de participação:  
- Categoria A, denominada em Euros;  
- Categoria B, denominada em Dólares Americanos. 

As unidades de participação da Categoria A e as unidades de participação da Categoria B podem 
apresentar valorizações distintas, em virtude de existirem custos e proveitos especificamente 
relacionados com cada uma dessas categorias. A diferença na valorização das duas categorias de 
unidades de participação reside, fundamentalmente, na cobertura de risco cambial que é realizada nas 
unidades de participação da Categoria B, denominadas em Dólares Americanos. Assim, todos os custos 
e proveitos relacionados com a referida cobertura do risco cambial são imputados especificamente às 
unidades de participação da Categoria B, para efeitos de valorização das mesmas. Para além dos custos 
directos resultantes da celebração dos contratos de cobertura de risco cambial pelo FUNDO com 
terceiras entidades, deverão ser, igualmente, tidos em consideração as comissões de intermediação 
financeira e os impostos que acrescem para as unidades de participação da Categoria B, em resultado da 
cobertura de risco cambial. Em contrapartida, a celebração de tais contratos procurará eliminar o risco 
cambial proveniente dos movimentos positivos e negativos das taxas de câmbio, subjacente às unidades 
de participação da Categoria B. De referir que, em caso de incumprimento por parte do FUNDO de um 
contrato de cobertura do risco cambial das unidades de participação da Categoria B, os activos do 
FUNDO, globalmente considerados, ou seja, representados pelas unidades de participação de ambas as 
categorias, são passíveis de responder por esse incumprimento. 

Política de 
Investimento  

O FUNDO tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de 
activos de curto prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados 
monetários, através do investimento efectuado maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e 
de curto prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados 
interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida de 
natureza equivalente. 
O FUNDO deterá em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores 
mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento 
residual inferior a doze meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global 
do FUNDO. 
O FUNDO poderá estar investido até 10% em instrumentos do mercado monetário de taxa variável cuja 
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maturidade residual se situa entre dois e cinco anos. 
Está vedado ao FUNDO o investimento em: i. Acções; ii. Obrigações convertíveis ou obrigações que 
confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções; iii. Títulos de dívida 
subordinada; iv. Títulos de participação; v. Instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa de 
cobertura de risco; e vi. Unidades de Participação de OICVM cujo regulamento de gestão não proíba o 
investimento nos activos referidos nos pontos anteriores; o FUNDO pode investir até 10% do seu valor 
líquido global, em unidades de participação de OICVM cujo regulamento de gestão proíba o 
investimento nos pontos anteriores. 
O FUNDO poderá investir os seus capitais em instrumentos denominados em divisas diferentes do euro, 
desde que, em simultâneo, efectue a cobertura do risco cambial através de instrumento adequado, nos 
termos deste Prospecto. O FUNDO não privilegiará, em termos de investimento, sectores económicos ou 
países específicos, nem se encontram definidas regras sobre a incidência geográfica dos seus 
investimentos. A Entidade Gestora pode recorrer à utilização de instrumentos financeiros derivados e, 
ainda, contrair empréstimos por conta do FUNDO, com a duração máxima de cento e vinte dias, 
seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 10% do valor líquido global do 
FUNDO, sem prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimo e reporte de valores 
mobiliários.  

Risco associado ao 
Investimento  

O FUNDO encontra-se exposto ao risco de crédito, dada a natureza dos seus investimentos. O risco de 
taxa de juro é limitado, pelo facto de investir maioritariamente em valores mobiliários, instrumentos do 
mercado monetário e depósitos, com maturidade residual inferior a doze meses. Não existe qualquer 
garantia do capital investido ou de rendibilidade. Em relação especificamente às unidades de 
participação da Categoria B, em virtude de as mesmas estarem denominadas em dólares americanos, irá 
ser efectuada uma cobertura de risco cambial dessas unidades de participação. 

Perfil do 
Investidor  Sendo de risco baixo, o FUNDO adequa-se a Clientes conservadores.  

Rendibilidade e 
risco histórico 
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Categoria UP Ano Rendibilidade Risco Nível de Risco

Categoria A - EUR 2012 9.66% 1.62% 2  

A rendibilidade divulgada representa 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). 
As rendibilidades mencionadas têm como base os valores das unidades de participação calculados no 
último dia de cada ano e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante e a totalidade 
do período de referência. 
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Taxa Global de 
Custos 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela de Custos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dados referentes ao exercício de 2012 
Custos % da Comissão 

Imputáveis directamente ao participante  

Comissão de Subscrição Não existe. 
Comissão de Resgate Não existe. 
Imputáveis directamente ao FUNDO  

Comissão de Gestão (anual) 0,75% 
Comissão de Depósito (anual) 0,125% 
Taxa de Supervisão 0,0067‰ 

Outros Custos ** Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou 
regulamento. 

** Para além dos encargos de gestão e de depósito, o FUNDO suportará ainda todas as despesas decorrentes da 
compra e venda de activos, os custos das auditorias exigidas por lei ou regulamento, bem como as despesas e outros 
encargos documentados que hajam de ser feitos no cumprimento das obrigações legais. 

Custos Valor % VLGF 

Comissão de Gestão 151.337 0.75% 
Comissão de Depósito 25.222 0.13% 
Taxa de Supervisão 1.897 0.01% 
Custos de Auditoria 7.378 0.04% 
TOTAL 185.834  
TAXA GLOBAL CUSTOS (TGC) 0.92%  

Subscrição  O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição é o valor da unidade de participação que 
vier a ser apurado no fecho do dia de pedido e divulgado no dia seguinte, pelo que o mesmo é efectuado 
a preço desconhecido. A avaliação do FUNDO é efectuada com uma periodicidade diária. A subscrição 
inicial está sujeita a um montante mínimo de €500, devendo as subscrições subsequentes ser efectuadas 
por mínimos de €100, no caso de subscrição de unidades de participação da categoria A, e o montante 
mínimo inicial de US$500 e os montantes mínimos subsequentes de US$100, no caso de subscrição de 
unidades de participação da categoria B. As subscrições do FUNDO terão de ser efectuados através de 
quaisquer dos canais de comercialização, ou seja, a sede da Entidade Gestora, a sede, balcões e centros de 
empresa do Banco Depositário ou nos Centros de Investimento BEST que são agências do Banco BEST e 
através dos seus canais de comercialização à distância (por Internet através do sítio www.BancoBest.pt e 
por serviço telefónico 707 246 707)  até às 16.00 hora portuguesa para efeitos do processamento da 
operação nesse dia útil. Todos os pedidos que derem entrada depois das 16.00 hora portuguesa serão 
considerados como efectuados no dia útil seguinte a esse pedido. Não existe comissão de subscrição. 

Resgate  O valor da unidade de participação para efeitos de resgate é o valor da unidade de participação que vier 
a ser apurado no fecho do dia de pedido e divulgado no dia seguinte, pelo que o mesmo é efectuado a 
preço desconhecido. A liquidação do pedido de resgate será efectuado pelo montante que corresponder 
ao valor calculado na primeira avaliação subsequente ao dia do pedido e o pagamento, por crédito em 
conta do participante, será realizado no terceiro dia útil após a data do pedido (este prazo já inclui o dia 
de crédito em conta para operações com esta natureza). Os resgates do FUNDO terão de ser efectuados 
através de quaisquer dos canais de comercialização, ou seja, a sede da Entidade Gestora, a sede, balcões e 
centros de empresa do Banco Depositário ou nos Centros de Investimento BEST que são agências do 
Banco BEST e através dos seus canais de comercialização à distância (por Internet através do sítio 
www.BancoBest.pt e por serviço telefónico 707 246 707) até às 16.00 hora portuguesa para efeitos do 
processamento da operação nesse dia útil. Todos os pedidos que derem entrada depois das 16.00 hora 
portuguesa serão considerados como efectuados no dia útil seguinte a esse pedido. Não existe comissão 
de resgate. 

Distribuicão de 
rendimentos  

Por se tratar de um FUNDO de capitalização, não haverá lugar à distribuição dos rendimentos 
provenientes dos proveitos líquidos das suas aplicações, os quais são incorporados no valor das unidades 
de participação. 

Admissão à 
cotação 

Não está prevista a admissão à negociação das unidades de participação do FUNDO. 

Divulgação do 
Valor da UP  

A Entidade Gestora procede à divulgação do valor diário das unidades de participação nas suas 
instalações, a quem o solicitar, e no seu sítio da internet (www.dunascap.com), na sede/balcões/centros 
de empresas e sítio de internet (www.bancobic.pt) do Banco Depositário e nos Centros de Investimento 
BEST e sítio da internet (www.BancoBest.pt). O valor da unidade de participação do FUNDO será 
também diariamente divulgado no Sistema de Difusão de Informação da CMVM. Esta divulgação será 
sempre efectuada no dia útil seguinte ao do dia de referência para cálculo do valor da unidade de 
participação. 
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Consulta de outra 
documentacão  

Este Prospecto contém apenas informações essenciais sobre o FUNDO em causa e a sua consulta não 
exclui a necessidade de análise de informação mais detalhada que poderá ser obtida, sem quaisquer 
encargos, através do prospecto completo respectivo e, se for caso disso, dos relatórios anual e semestral, 
que se encontrem à disposição dos interessados junto da sede da Entidade Gestora ou nos balcões do 
Depositário. A discriminação dos valores que integram o FUNDO, bem como o respectivo valor líquido 
global e o número de unidades de participação em circulação será publicado mensalmente através do 
Sistema de Difusão de Informação da CMVM pela Entidade Gestora.  

Regime fiscal Tributação na esfera do FUNDO 

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

Tratando-se de rendimentos tributados por retenção na fonte, a tributação será autónoma, por retenção 
na fonte. Assim, os juros de obrigações e de depósitos bancários estão sujeitos a 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 ganhos decorrentes de swaps 
cambiais ou de divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por retenção na fonte, à taxa de 
28%. 
 
Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias 

Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e rendimentos provenientes de Fundos 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 e menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à 
taxa de 25%.  
 

Tributação na esfera dos participantes 

 
Participantes residentes em território 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, podendo, no entanto ser 
englobados, 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 actividade comercial, industrial ou agrícola 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. No caso de sujeitos passivos de IRC isentos e que se encontrem dispensados de 
apresentar Declaração de Rendimentos, o imposto retido ou devido na esfera no FUNDO, 
correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito, deve ser 
restituído pela entidade 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 estão isentos de IRS e de IRC. 
 
Imposto de Selo 

Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados no FUNDO. 
 
Nota: A descrição do regime fiscal, é assente na interpretação da Entidade Gestora, na esfera do FUNDO e dos seus 

participantes acima efectuada, não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre a matéria nem constitui 

garantia de que tal informação se mantenha inalterada. 

Contactos 

Nuno Miguel de Lemos Montes Pinto    
Telefone: 214 200 530  
E-mail: lm@dunascap.com  
Internet: www.dunascap.com 

 


