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Objectivos e política de investimento 

Perfil de risco e de remuneração 

Informações Fundamentais 
Destinadas aos Investidores                                          
    

O presente documento fornece as infoO presente documento fornece as infoO presente documento fornece as infoO presente documento fornece as informações fundamentais rmações fundamentais rmações fundamentais rmações fundamentais destinadas aos investidoresdestinadas aos investidoresdestinadas aos investidoresdestinadas aos investidores    sobre este Fundosobre este Fundosobre este Fundosobre este Fundo. Não é material . Não é material . Não é material . Não é material 
promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carápromocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carápromocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carápromocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao cter e os riscos associados ao cter e os riscos associados ao cter e os riscos associados ao 
investimento neste Finvestimento neste Finvestimento neste Finvestimento neste Fundo. undo. undo. undo. AconselhaAconselhaAconselhaAconselha----se a se a se a se a leleleleiiiiturturturtura a a a ddddoooo    documento para que possa decidir de forma informaddocumento para que possa decidir de forma informaddocumento para que possa decidir de forma informaddocumento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.a se pretende investir.a se pretende investir.a se pretende investir.    

 

BANIF EURO TESOURARIA - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 
(Código ISIN: PTYBNILM0007) 

Este Fundo é gerido pela Banif Gestão de Activos – SGFIM, SA 
 

 

 
    
O objectivo do Fundo é permitir aos seus participantes a 
valorização do seu património a curto prazo, designadamente 
num período mínimo de 3 meses, orientando a sua política de 
investimento para activos de elevada liquidez, denominados em 
Euro.  
 
O Fundo detém, em permanência, entre 50% e 85% do seu valor 
investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado 
monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento 
residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos 
bancários exceder 50% do valor líquido global do Fundo.  
 
O Fundo investe, predominantemente e num mínimo de 60% do 
seu valor, em Títulos de Dívida de empresas e instituições 
financeiras (Dívida Sénior), Títulos da Dívida Pública e de outras 
Entidades Púbicas, de maturidade residual inferior a 60 meses, 
Bilhetes do Tesouro, Papel Comercial, Certificados de Depósito e 
Depósitos Bancários, não tendo quaisquer requisitos mínimos 
em termos de notações de risco.  
 
O Fundo é gerido de forma conservadora, permitindo a 
existência de discricionariedade nas decisões de investimento 
tomadas pela Entidade Gestora, no âmbito das suas políticas e 
objectivos. 
 
O Fundo recorre, pontualmente, a instrumentos financeiros 
derivados para a cobertura do risco de taxa de juro até ao 
limite de 20% do valor do Fundo, sempre que a gestão entenda 
que as condições de mercado o justificam, com excepção do 
risco cambial que será sistematicamente coberto.  

O Fundo não distribui rendimentos, procedendo ao seu 
reinvestimento. Não existe qualquer garantia de capital.  
 
O investidor pode pedir o resgate das unidades de participação 
em dias úteis portugueses. 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 1 dia útil após o respectivo pedido.  
 
Não é cobrada comissão de resgate, excepto quando as 
unidades de participação forem detidas por um período 
inferior a 7 dias. Nesse caso é cobrada uma comissão 
correspondente à valorização verificada no valor da UP entre a 
data de subscrição e a data de resgate.  
 
O montante mínimo de subscrição é igual ou superior a 50€ 
(cinquenta Euros), quer para a subscrição inicial, quer para 
subscrições adicionais. 
 
O Fundo destina-se a investidores conservadores com pouca 
capacidade para assumir perdas de capital.  
 
Recomendação: este FRecomendação: este FRecomendação: este FRecomendação: este Fundo poderá não ser adequado a undo poderá não ser adequado a undo poderá não ser adequado a undo poderá não ser adequado a 
investidores queinvestidores queinvestidores queinvestidores que    pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 
3 meses3 meses3 meses3 meses. 

 

 

RRRRisco isco isco isco mais baixomais baixomais baixomais baixo    RiscoRiscoRiscoRisco    mais altomais altomais altomais alto 
 
ReReReRemuneraçãomuneraçãomuneraçãomuneração  RemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneração 
potencialmente mais baixa potencialmente mais baixa potencialmente mais baixa potencialmente mais baixa  potencialmente mais altapotencialmente mais altapotencialmente mais altapotencialmente mais alta        
 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

 
O indicador sintético de risco traduz a volatilidade do Fundo, O indicador sintético de risco traduz a volatilidade do Fundo, O indicador sintético de risco traduz a volatilidade do Fundo, O indicador sintético de risco traduz a volatilidade do Fundo, 
utilizando as rentabilidades passadas, com base nos últimos 5 utilizando as rentabilidades passadas, com base nos últimos 5 utilizando as rentabilidades passadas, com base nos últimos 5 utilizando as rentabilidades passadas, com base nos últimos 5 
anos. Para o período em que não existem dados anos. Para o período em que não existem dados anos. Para o período em que não existem dados anos. Para o período em que não existem dados históricos históricos históricos históricos 
adequados, a volatilidade do Fundo é calculada com base numa adequados, a volatilidade do Fundo é calculada com base numa adequados, a volatilidade do Fundo é calculada com base numa adequados, a volatilidade do Fundo é calculada com base numa 
carteira de referência.carteira de referência.carteira de referência.carteira de referência.    
    
Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável 
do perfil de risco futuro do Fundo. A categoria de riscodo perfil de risco futuro do Fundo. A categoria de riscodo perfil de risco futuro do Fundo. A categoria de riscodo perfil de risco futuro do Fundo. A categoria de risco    indicadaindicadaindicadaindicada    
nãonãonãonão    é garantida e pode variar ao longo do tempo. Aé garantida e pode variar ao longo do tempo. Aé garantida e pode variar ao longo do tempo. Aé garantida e pode variar ao longo do tempo. A    categoria de categoria de categoria de categoria de 
risco risco risco risco mais baixa não significa que se trate de um mais baixa não significa que se trate de um mais baixa não significa que se trate de um mais baixa não significa que se trate de um investimento investimento investimento investimento 
isento de risco.isento de risco.isento de risco.isento de risco.    
    
O Fundo encontraO Fundo encontraO Fundo encontraO Fundo encontra----se na categoria indicada por se na categoria indicada por se na categoria indicada por se na categoria indicada por investir em investir em investir em investir em 
activos com elevada estabilidade ao nível do movimento dactivos com elevada estabilidade ao nível do movimento dactivos com elevada estabilidade ao nível do movimento dactivos com elevada estabilidade ao nível do movimento do o o o 
preço.preço.preço.preço.        

    
    

    
Riscos materialmente relevantes para o Fundo não reflectidos Riscos materialmente relevantes para o Fundo não reflectidos Riscos materialmente relevantes para o Fundo não reflectidos Riscos materialmente relevantes para o Fundo não reflectidos 
pelo indicador sintético:pelo indicador sintético:pelo indicador sintético:pelo indicador sintético:    
    
� Risco de Risco de Risco de Risco de LLLLiquideziquideziquideziquidez,,,,    resulta de condições de mercado resulta de condições de mercado resulta de condições de mercado resulta de condições de mercado 

adversas que dificultam a alienação de activos em carteira adversas que dificultam a alienação de activos em carteira adversas que dificultam a alienação de activos em carteira adversas que dificultam a alienação de activos em carteira 
de forma célere e com perda mínima.de forma célere e com perda mínima.de forma célere e com perda mínima.de forma célere e com perda mínima.    
    

� Risco deRisco deRisco deRisco de    Crédito, Crédito, Crédito, Crédito, decorre do investimento em instrumentos decorre do investimento em instrumentos decorre do investimento em instrumentos decorre do investimento em instrumentos 
de dívida, os quais estão sujeitos à ocorrência de de dívida, os quais estão sujeitos à ocorrência de de dívida, os quais estão sujeitos à ocorrência de de dívida, os quais estão sujeitos à ocorrência de 
incumprimento por parte de um emitente dos seus incumprimento por parte de um emitente dos seus incumprimento por parte de um emitente dos seus incumprimento por parte de um emitente dos seus 
compromissos financeiros compromissos financeiros compromissos financeiros compromissos financeiros perante o Fperante o Fperante o Fperante o Fundo, undo, undo, undo, 
nomeadamente pagamento de capital e jurosnomeadamente pagamento de capital e jurosnomeadamente pagamento de capital e jurosnomeadamente pagamento de capital e juros....    
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Encargos 

Rentabilidades Históricas 

Informações Práticas 

        

    
Os encargos Os encargos Os encargos Os encargos suportados pelo suportados pelo suportados pelo suportados pelo investidor são utilizados para investidor são utilizados para investidor são utilizados para investidor são utilizados para cobrircobrircobrircobrir    os custos de funcionamento do os custos de funcionamento do os custos de funcionamento do os custos de funcionamento do FundoFundoFundoFundo, , , , incluindo custos incluindo custos incluindo custos incluindo custos de de de de 
comercialização e dicomercialização e dicomercialização e dicomercialização e distribuição.stribuição.stribuição.stribuição.    EEEEstes encargos stes encargos stes encargos stes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento.reduzem o potencial de crescimento do investimento.reduzem o potencial de crescimento do investimento.reduzem o potencial de crescimento do investimento.    
 

Encargos cobrados ao Fundo antes ou depois do seu 

investimento 

Encargos de Encargos de Encargos de Encargos de 

subscriçãosubscriçãosubscriçãosubscrição    
0,00% 

Encargos de Encargos de Encargos de Encargos de 

resgateresgateresgateresgate    

Não há comissão, excepto quando as UP´s 

forem detidas por um período inferior a 7 

dias, caso em que será deduzida a respectiva 

valorização do valor da UP entre a data de 

subscrição e a data de resgate. 

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiroEste é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiroEste é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiroEste é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro    

antes de ser investido e antes dantes de ser investido e antes dantes de ser investido e antes dantes de ser investido e antes de serem pagos os e serem pagos os e serem pagos os e serem pagos os 

rendimentos do seu investimentorendimentos do seu investimentorendimentos do seu investimentorendimentos do seu investimento....    

Encargos cobrados ao Fundo ao longo do ano 

Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de Encargos CorrentesEncargos CorrentesEncargos CorrentesEncargos Correntes    0,53% 

Encargos cobrados ao Fundo em condições específicas 

Comissão de Gestão VariávelComissão de Gestão VariávelComissão de Gestão VariávelComissão de Gestão Variável    0,00% 

Os encargos de subscriçãoencargos de subscriçãoencargos de subscriçãoencargos de subscrição e de de de de resgateresgateresgateresgate correspondem a 
montantes máximos. Em alguns casos o investidor poderá 
pagar menos, devendo essa informação ser confirmada junto 
das entidades comercializadoras.  
 
A Taxa de Encargos Correntes (TEC)Taxa de Encargos Correntes (TEC)Taxa de Encargos Correntes (TEC)Taxa de Encargos Correntes (TEC) refere-se ao ano que 
terminou em 2014. O valor poderá variar de ano para ano. Este 
exclui, nomeadamente: 
− Comissão de gestão variável; 
− Custos de transacção, excepto no caso de encargos de 

subscrição/resgate cobrados ao Fundo aquando da 
subscrição/resgate de unidades de participação de outro 
Fundo.  

 
Para mais informações sobre Para mais informações sobre Para mais informações sobre Para mais informações sobre encargosencargosencargosencargos, consulte o prospecto , consulte o prospecto , consulte o prospecto , consulte o prospecto 
dodododo    FundoFundoFundoFundo    disponível em disponível em disponível em disponível em www.cmvm.ptwww.cmvm.ptwww.cmvm.ptwww.cmvm.pt    ou em ou em ou em ou em 
www.www.www.www.banifib.com/pt/GestaodeActivos/Produtos/Pages/Fundobanifib.com/pt/GestaodeActivos/Produtos/Pages/Fundobanifib.com/pt/GestaodeActivos/Produtos/Pages/Fundobanifib.com/pt/GestaodeActivos/Produtos/Pages/Fundo
sdeInvestimentoMobiliário.aspxsdeInvestimentoMobiliário.aspxsdeInvestimentoMobiliário.aspxsdeInvestimentoMobiliário.aspx.... 
 

 
 

 As rentabilidades divulgadas representam dados passados, As rentabilidades divulgadas representam dados passados, As rentabilidades divulgadas representam dados passados, As rentabilidades divulgadas representam dados passados, 
não constituindo garantia de rentabilidade futuranão constituindo garantia de rentabilidade futuranão constituindo garantia de rentabilidade futuranão constituindo garantia de rentabilidade futura.... 
 
A presente informação inclui encargos correntes e A presente informação inclui encargos correntes e A presente informação inclui encargos correntes e A presente informação inclui encargos correntes e impostos, impostos, impostos, impostos, 
mas não incluem comissões de subscrição e resgate mas não incluem comissões de subscrição e resgate mas não incluem comissões de subscrição e resgate mas não incluem comissões de subscrição e resgate 
eventualmente devidos.eventualmente devidos.eventualmente devidos.eventualmente devidos.    

 
O Fundo foi O Fundo foi O Fundo foi O Fundo foi constituídoconstituídoconstituídoconstituído    em 199em 199em 199em 1996666....    
    
A A A A divisa dedivisa dedivisa dedivisa de    referência para o cálculreferência para o cálculreferência para o cálculreferência para o cálculo das rentabilidades o das rentabilidades o das rentabilidades o das rentabilidades 
históricas é históricas é históricas é históricas é o Euro.o Euro.o Euro.o Euro.    

 

 

 
� Comercialização do Fundo:    instalações Banif instalações Banif instalações Banif instalações Banif ----    Banco de Banco de Banco de Banco de 

Investimento SA.Investimento SA.Investimento SA.Investimento SA.    
    

� Informações adicionais sobre o Fundo:    prospecto, prospecto, prospecto, prospecto, 
relatóriosrelatóriosrelatóriosrelatórios    e contase contase contase contas, valor da unidade de participação, , valor da unidade de participação, , valor da unidade de participação, , valor da unidade de participação, 
podem ser obtidos, gratuitamente e em língua podem ser obtidos, gratuitamente e em língua podem ser obtidos, gratuitamente e em língua podem ser obtidos, gratuitamente e em língua portuguesa, portuguesa, portuguesa, portuguesa, 
nos locais e meios de comercialização, junto da entidade nos locais e meios de comercialização, junto da entidade nos locais e meios de comercialização, junto da entidade nos locais e meios de comercialização, junto da entidade 
gestora, do depositário e no sistema de divulgação de gestora, do depositário e no sistema de divulgação de gestora, do depositário e no sistema de divulgação de gestora, do depositário e no sistema de divulgação de 
informação da CMVM (informação da CMVM (informação da CMVM (informação da CMVM (www.cmvm.ptwww.cmvm.ptwww.cmvm.ptwww.cmvm.pt).).).).    

    
� A Banif Gestão de Activos, SGFIM, SAA Banif Gestão de Activos, SGFIM, SAA Banif Gestão de Activos, SGFIM, SAA Banif Gestão de Activos, SGFIM, SA    pode ser pode ser pode ser pode ser 

responsabilizada exclusivamente com base nas declarações responsabilizada exclusivamente com base nas declarações responsabilizada exclusivamente com base nas declarações responsabilizada exclusivamente com base nas declarações 
constantes no presente documento que sejam constantes no presente documento que sejam constantes no presente documento que sejam constantes no presente documento que sejam 
susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes 
com as partes correspondentes do prospecto do Fundo.com as partes correspondentes do prospecto do Fundo.com as partes correspondentes do prospecto do Fundo.com as partes correspondentes do prospecto do Fundo.    

    
� A legislação fiscal portuguesa podA legislação fiscal portuguesa podA legislação fiscal portuguesa podA legislação fiscal portuguesa pode ter um impacto na e ter um impacto na e ter um impacto na e ter um impacto na 

situação fiscal pessoal do participante.situação fiscal pessoal do participante.situação fiscal pessoal do participante.situação fiscal pessoal do participante.    

    
� Entidade Gestora: Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos ––––    Sociedade Sociedade Sociedade Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA |Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA |Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA |Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA |    
Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º Piso Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º Piso Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º Piso Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º Piso ----    1200120012001200----870 870 870 870 Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa 
|Telefone: (351) 213 816 230 | Fax|Telefone: (351) 213 816 230 | Fax|Telefone: (351) 213 816 230 | Fax|Telefone: (351) 213 816 230 | Fax: (351) 213 816 231 | E: (351) 213 816 231 | E: (351) 213 816 231 | E: (351) 213 816 231 | E----
mail: mail: mail: mail: gactivos@banifib.ptgactivos@banifib.ptgactivos@banifib.ptgactivos@banifib.pt    | Site: | Site: | Site: | Site: www.banifib.comwww.banifib.comwww.banifib.comwww.banifib.com    

    
� Depositário:    Banif Banif Banif Banif ––––    Banco de Investimento, SABanco de Investimento, SABanco de Investimento, SABanco de Investimento, SA    | | | | Avenida Avenida Avenida Avenida 

24 de Julho, nº 98, 1º Piso 24 de Julho, nº 98, 1º Piso 24 de Julho, nº 98, 1º Piso 24 de Julho, nº 98, 1º Piso ----    1200120012001200----870 870 870 870 LisLisLisLisboa boa boa boa | Telefone: | Telefone: | Telefone: | Telefone: 
(351) 213 816 200 | Fax: (351) 213 816 20(351) 213 816 200 | Fax: (351) 213 816 20(351) 213 816 200 | Fax: (351) 213 816 20(351) 213 816 200 | Fax: (351) 213 816 201 | E1 | E1 | E1 | E----mail: mail: mail: mail: 
banif.investimento@banifib.ptbanif.investimento@banifib.ptbanif.investimento@banifib.ptbanif.investimento@banifib.pt    | Site: | Site: | Site: | Site: www.banifib.comwww.banifib.comwww.banifib.comwww.banifib.com    

    
� Auditor:    BDO &BDO &BDO &BDO &    Associados, Sociedade de Revisores Oficiais Associados, Sociedade de Revisores Oficiais Associados, Sociedade de Revisores Oficiais Associados, Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, Lda, representada por de Contas, Lda, representada por de Contas, Lda, representada por de Contas, Lda, representada por Dr. António José Pina Dr. António José Pina Dr. António José Pina Dr. António José Pina 
FonsecaFonsecaFonsecaFonseca    | Avenida da República, nº 50 | Avenida da República, nº 50 | Avenida da República, nº 50 | Avenida da República, nº 50 ----    10º, 106910º, 106910º, 106910º, 1069----211 211 211 211 
LisboaLisboaLisboaLisboa    

 
 
 

O presente Fundo foi constituído em 1991991991996666----05050505----20202020, com duração indeterminadaindeterminadaindeterminadaindeterminada, está autorizado em PortugalPortugalPortugalPortugal e encontra-se 
sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores MobiliáriosComissão do Mercado de Valores MobiliáriosComissão do Mercado de Valores MobiliáriosComissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
A Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos ----    SGFIM, SASGFIM, SASGFIM, SASGFIM, SA está autorizada em PortugalPortugalPortugalPortugal e encontra-se sujeita à supervisão da Comissão do Mercado Comissão do Mercado Comissão do Mercado Comissão do Mercado 
de de de de Valores MobiliáriosValores MobiliáriosValores MobiliáriosValores Mobiliários. 
 
A informação incluída neste documento é exacta com referência à data de 2016201620162016----00007777----06060606.  
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