
 

 

REGULAMENTO DE GESTÃOREGULAMENTO DE GESTÃOREGULAMENTO DE GESTÃOREGULAMENTO DE GESTÃO        
    

    
    
    
    

ARTARTARTART    INVESTINVESTINVESTINVEST    
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADOFUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADOFUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADOFUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO    

    
    

14141414    de de de de SetembroSetembroSetembroSetembro    de de de de 2016201620162016    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS BANIF GESTÃO DE ACTIVOS BANIF GESTÃO DE ACTIVOS BANIF GESTÃO DE ACTIVOS ––––    Sociedade Gestora de Sociedade Gestora de Sociedade Gestora de Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
 
 
 

 
 
 

A autorização do Fundo significa que a CMVM baseia-se em critérios de legalidade, não envolvendo por 
parte desta qualquer garantia quanto à suficiência, à veracidade, à objectividade ou à actualidade da 
informação prestada pela entidade gestora no regulamento de gestão, nem qualquer juízo sobre a 
qualidade dos valores que integram o património do Fundo.    
        



    
 

Art Invest – Fundo de Investimento Alternativo Fechado 2/53

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota prévia Nota prévia Nota prévia Nota prévia     

 

O presente Regulamento de Gestão do ART INVEST - Fundo de Investimento Alternativo Fechado foi 

desagregado do seu Prospecto de Oferta Pública, onde constava como “Capítulo 7 - Regulamento de 

Gestão”, por uma questão de maior facilidade de acesso às normas vigentes (e respectivas 

actualizações) no documento constitutivo do Fundo.  

 

Informamos que todas as referências e/ou remissões a “Prospecto” se referem ao Prospecto de Oferta 

Pública, o qual pode ser consultado no Sistema de Difusão de Informação da CMVM, em www.cmvm.pt, 

documento que consubstancia informação histórica sobre a constituição do Fundo.  
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CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 7         REGULAMENTO DE GESTÃOREGULAMENTO DE GESTÃOREGULAMENTO DE GESTÃOREGULAMENTO DE GESTÃO    

    

Parte IParte IParte IParte I    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I        DENOMINAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA, DURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DENOMINAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA, DURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DENOMINAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA, DURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DENOMINAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA, DURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO     

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Denominação e Caracterização JurídicaDenominação e Caracterização JurídicaDenominação e Caracterização JurídicaDenominação e Caracterização Jurídica    

O presente fundo é denominado “ART INVEST – FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FECHADO” (adiante 

designado abreviadamente por Fundo). 

 

O Fundo constituiu-se, ao abrigo do disposto no n.º 5 do art. 4º do Decreto Lei n.º 276/94, de 2 de 

Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto Lei n.º 323/99, de 13 de Agosto e pelo Decreto 

Lei n.º 62/2002, de 20 de Março e do Regulamento da CMVM n.º 9/2003, sob a forma de Fundo Especial de 

Investimento Fechado, adoptando, por força da transposição do Novo Regime Jurídico dos Organismos 

de Investimento Colectivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio, e cuja entrada em 

vigor se verificou a 7 de Setembro de 2013, e da Lei 16/2015, de 24 de Fevereiro (que vem revogar este 

último diploma), a terminologia “fundo de investimento alternativo fechado”. 

 

O Fundo constitui um património autónomo pertencente, em regime especial de comunhão, aos 

participantes.  

 

O património do Fundo não responde, em caso algum, pelas dívidas próprias dos participantes ou da 

entidade gestora.  

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Duração e LiquidaçãoDuração e LiquidaçãoDuração e LiquidaçãoDuração e Liquidação    

A sua duração será determinada, sendo permitida a sua prorrogação uma ou mais vezes, por período 

não superior a 3 anos, mediante deliberação da Assembleia de Participantes tomada com uma 

antecedência de 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao termo do prazo inicialmente estipulado ou 

do termo do prazo das suas prorrogações. 

 

O Fundo terá um período inicial de 10 anos, composto genericamente por duas fases distintas: 

- Fase de Investimento – 4 anos, em que os resultados da actividade de compra e venda de obras 

de arte serão investidos na verificação de boas oportunidades de investimento conformes à 

política definida no capítulo VI deste Regulamento. 

- Fase de Desinvestimento – 6 anos, em que se procederá à alienação das obras de arte detidas 

em carteira e se procederá ao reembolso das unidades de participação. 

     

Sem prejuízo do referido anteriormente relativo aos poderes da Assembleia de Participantes, a 

entidade gestora poderá, sempre obedecendo à política de investimento definida neste Regulamento, 
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propor àquela a prorrogação do prazo da fase de desinvestimento por um ou mais anos, até um limite 

de 3 anos adicionais.       

                                                                    

Caso seja aprovada, pela Assembleia de Participantes, uma prorrogação da duração inicial do Fundo, 

cuja alteração ao Regulamento de Gestão é comunicada previamente à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, podendo esta deduzir oposição no prazo de 15 dias a contar dessa comunicação, os 

participantes que tenham votado contra essa deliberação têm, de acordo com o presente Regulamento 

de Gestão do Fundo, o direito de solicitar o resgate das suas unidades de participação até ao dia 30 de 

Janeiro de 2014 (inclusive), através de comunicação escrita dirigida à Entidade Gestora. Esta 

deliberação implicará necessariamente o pedido, por parte da Entidade Gestora, à Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários, de sujeição do Fundo ao regime jurídico dos fundos de investimento fechados de 

subscrição particular, por forma a dar cumprimento aos requisitos de dispersão. 

 

O pagamento dos valores de resgate aos participantes que tenham exercido esse direito, será 

efectuado no vigésimo dia útil seguinte ao último dia do período inicialmente previsto para a duração do 

Fundo. 

 

Caso a totalidade dos valores devidos para efeitos de resgate exceda as disponibilidades de liquidez do 

Fundo, será efectuado o pagamento parcial, pelo rateio entre os participantes do Fundo na proporção 

das unidades de participação detidas, proporcionando assim o tratamento equitativo dos mesmos até 

ao prazo máximo de 27 de Junho de 2014. 

 

A totalidade do pagamento dos valores de resgate será efectuada até ao prazo máximo de 27 de Junho 

de 2014, sem prejuízo dos pagamentos parciais nos termos acima referidos. 

 

O valor para efeitos do pagamento de resgate aos participantes que tenham exercido esse direito, será 

apurado com base no valor da unidade de participação correspondente ao do último dia do período 

inicialmente previsto para a duração do Fundo (30 de Janeiro de 2014). 

 

Em Assembleia de Participantes realizada em 28 de Janeiro de 2014 foi deliberada a prorrogação do 

Fundo até 30 de Junho de 2015. 

    

Em Assembleia de Participantes realizada em 22 de Junho de 2015 foi deliberada a prorrogação do 

prazo de desinvestimento do Fundo até 30 de Junho de 2016. As condições de reembolso aplicáveis a 

esta Assembleia e a todas as futuras Assembleias em que se delibere a prorrogação do prazo do Fundo 

são as seguintes:  

 

O pagamento dos valores de resgate aos participantes que tenham exercido esse direito será 
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efectuado até ao trigésimo quinto dia útil seguinte ao último dia do período de prorrogação para a 

duração do Fundo. 

    

Caso a totalidade dos valores devidos para efeitos de resgate, decorrentes de deliberações da 

Assembleia de Participantes para prorrogação do Fundo, exceda as disponibilidades de liquidez do 

Fundo, será efectuado o pagamento parcial, pelo rateio entre os participantes do Fundo na proporção 

das unidades de participação detidas à data da prorrogação, proporcionando assim o tratamento 

equitativo dos mesmos, até ao trigésimo quinto dia útil seguinte ao último dia do período de 

prorrogação para a duração do Fundo. O valor remanescente será pago à medida da realização de 

disponibilidades com a venda do património do Fundo e salvaguardados os compromissos do Fundo. 

 

Em Assembleia de Participantes realizada em 22 de Dezembro de 2015 foi deliberada a prorrogação do 

prazo de desinvestimento do Fundo, por sete meses, ou seja, até ao dia 30 de Janeiro de 2017.    

    

    

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    CAPITAL, SUBSCRIÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO CAPITAL, SUBSCRIÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO CAPITAL, SUBSCRIÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO CAPITAL, SUBSCRIÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO     

 

2.1. Unidades de Participação2.1. Unidades de Participação2.1. Unidades de Participação2.1. Unidades de Participação    

O Fundo será dividido em participações de igual valor, designadas por unidades de participação, as 

quais correspondem a quota-partes iguais do conjunto de activos que constituem o património do 

Fundo. 

 

As unidades de participação são emitidas sob a forma escritural e ao portador e serão integradas na 

Central de Valores Mobiliários. Não existem restrições à livre negociabilidade das unidades de 

participação. 

 

2.2. Capital, Subscri2.2. Capital, Subscri2.2. Capital, Subscri2.2. Capital, Subscrição e Número Mínimo de Participantesção e Número Mínimo de Participantesção e Número Mínimo de Participantesção e Número Mínimo de Participantes    

O capital inicial do Fundo é de €10.000.000 (dez milhões de euros) dividido em 2.000.000 (dois milhões) de 

unidades de participação com o valor inicial de subscrição de € 5 (cinco euros) cada uma. Se no fim do 

período de subscrição da oferta pública, o capital do Fundo não for integralmente subscrito, considera-

se automaticamente reduzido o capital inicial para o montante das subscrições recolhidas. Não 

obstante, o capital mínimo do Fundo será de €1.000.000,00 (um milhão de euros). 

 

O período de subscrição da oferta pública decorrerá entre os dias 5 de Janeiro de 2004 e 30 de Janeiro 

de 2004. 

 

Aquando do termo do período de subscrição da oferta pública, o Fundo deverá ter um mínimo de 10 

participantes. Decorridos 12 (doze) meses após a constituição do Fundo, nenhum participante pode 
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deter mais de 40% das unidades de participação. 

 

O montante mínimo de subscrição é de € 5.000,00 (cinco mil euros). No entanto para que o subscritor 

possa usufruir da cedência temporária de obras de arte o montante mínimo de subscrição é de € 

150.000 (cento e cinquenta mil euros). Sobre este tema ver capítulo VI ponto 6.3.1. 

 

O preço de emissão das unidades de participação é de €5 (cinco euros), acrescido, de uma comissão de 

emissão de 1% se o montante investido for inferior a €50.000,00 (cinquenta mil euros), que será 

suportada pelo subscritor e paga por cheque, débito em conta ou transferência bancária, na data da 

liquidação financeira, junto da entidade colocadora. Para montantes superiores a €50.000,00 

(cinquenta mil euros) não será cobrada qualquer comissão de emissão. 

 

A liquidação da subscrição é faseada, conforme definido no ponto seguinte. A subscrição assume-se, 

em cada momento, como efectiva, quando a importância paga é integrada no activo do Fundo, ou seja, 

no dia útil seguinte ao da data da realização inicial e no dia útil seguinte da(s) data(s) de realização da 

importância remanescente, 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 (cfr. Ponto 2.2.1).  

 

A subscrição de unidades de participação efectuar-se-á no banco depositário e nas entidades 

colocadoras. 

 

A entidade depositária e colocadora desenvolverá os melhores esforços com vista à distribuição da 

oferta. Contudo, não estão vinculados à subscrição de qualquer parcela que não seja subscrita pelo 

público.  

 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Especificidades da SubscriçãoEspecificidades da SubscriçãoEspecificidades da SubscriçãoEspecificidades da Subscrição    

O período de subscrição da oferta pública é de 1 (um) mês e decorrerá entre o dia 5 de Janeiro de 2004 

e 30 de Janeiro de 2004, considerando-se para efeitos de início de actividade do Fundo, o último dia do 

período de subscrição, no qual ocorrerá a primeira liquidação financeira. 

 

Numa primeira fase e aquando da assinatura do boletim de subscrição, o participante deverá pagar a 

quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total subscrito (importância inicialimportância inicialimportância inicialimportância inicial). A 

liquidação financeira do valor total subscrito será faseada durante os primeiros quatro semestres, 

findo o período de subscrição inicial. 

 

O valor remanescente (importância remanescenteimportância remanescenteimportância remanescenteimportância remanescente) será pago semestralmente, de acordo com o 

montante (em termos percentuais) definido pela entidade gestora, o qual nunca poderá exceder em 

cada semestre 30% do valor total subscrito. 
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Para o efeito, a entidade gestora informará por carta os participantes, de que se encontra a decorrer o 

prazo para proceder ao pagamento da importância remanescente (prazo de liquidação). O anúncio 

deverá conter os seguintes elementos: 

- prazo de liquidação; 

- percentagem do valor total subscrito a pagar pelo participante; 

- os locais e meios de pagamento. 

 

Paralelamente, a entidade gestora poderá também dar conhecimento desse facto aos participantes 

através da newsletter. 

   

Findo o prazo de liquidação, o qual não será inferior a 15 dias, a entidade gestora notificará, por carta 

registada, os participantes que ainda não tenham procedido ao pagamento, para procederem à 

regularização dessa situação. Nessa comunicação a entidade gestora concederá aos participantes novo 

prazo para efectuarem o pagamento. 

 

Excepcionalmente, pode a entidade gestora do Fundo, atendendo à inexistência de oportunidades de 

negócio e de despesas e encargos, dispensar os participantes do pagamento de um ou mais semestres 

da importância remanescente.  

 

A liquidação financeira do total do capital do Fundo, caso não tenha ocorrido antes, terá de ser 

cumprida no final do segundo ano de vida do Fundo. 

 

O participante dirigir-se-á à entidade colocadora a fim de proceder ao pagamento da importância 

remanescente. Em alternativa, pode o participante optar por efectuar uma transferência para a conta 

aberta pelo Fundo junto da entidade depositária mencionada no boletim de subscrição. 

 

2.2.2.1 Incumprimento2.2.2.1 Incumprimento2.2.2.1 Incumprimento2.2.2.1 Incumprimento 

A falta de cumprimento da obrigação decorrente do não pagamento das importâncias remanescentes 

implicará o resgate potestativo das unidades de participação, e a correspondente perda dos montantes 

já realizados e entregues pelo participante do Fundo. Aquelas quantias revertem integralmente a favor 

do património do Fundo. 

    

2.2.2.2. Aumentos de Capital Extraordinários2.2.2.2. Aumentos de Capital Extraordinários2.2.2.2. Aumentos de Capital Extraordinários2.2.2.2. Aumentos de Capital Extraordinários    

A partir do momento em que a liquidação financeira do capital inicial do Fundo tenha ocorrido, pode a 

entidade gestora convocar uma assembleia de participantes tendo em vista a realização de um 

aumento de capital. Salvo se a Assembleia de Participantes deliberar em sentido diverso, o aumento de 

capital destina-se exclusivamente aos participantes do Fundo. 
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Refira-se ainda que não são permitidas realizações diferidas, devendo a importância devida por cada 

participante ser entregue à entidade gestora no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis após a 

realização da Assembleia de Participantes. A Assembleia de Participantes definirá os termos e 

condições em que será realizado o aumento.  

 

Para que a Assembleia de Participantes possa deliberar, em primeira convocação, devem estar 

presentes ou representados, participantes que detenham, pelo menos, unidades de participação 

representativas de um terço do património do Fundo. Em segunda convocação, a Assembleia de 

Participantes pode deliberar seja qual for o número de participantes presentes ou representados. A 

deliberação deve ser aprovada por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reuna em 

primeira, quer em segunda convocação.  

 

O participante que tenha votado contra a proposta de aumento do capital do Fundo fica desobrigado de 

subscrever o aumento de capital. Porém, não lhe é conferido o direito de solicitar à entidade gestora a 

sua exoneração e, consequente, amortização das unidades de participação de que seja titular. Não 

sendo o aumento de capital totalmente subscrito, este ficará limitado às subscrições recolhidas e 

realizadas, salvo deliberação em contrário.  

 

2.3. Segmentos Específicos de Investidores2.3. Segmentos Específicos de Investidores2.3. Segmentos Específicos de Investidores2.3. Segmentos Específicos de Investidores    

O Fundo terá os seguintes segmentos de investidores:  

a) Investidores Institucionais    

Consideram-se investidores institucionais as instituições de crédito, as empresas de investimento, 

as instituições de investimento colectivo e respectivas sociedades gestoras, as empresas 

seguradoras, as sociedades gestoras de fundos de pensões e outras pessoas colectivas 

vocacionadas para o investimento neste tipo de activos 

b) Investidores Não-Institucionais    

Consideram-se investidores não-institucionais todas as pessoas, colectivas e singulares, não 

enquadráveis na alínea a). 

 

Relativamente aos investidores referidos na alínea b), supra são, dadas as características deste Fundo, 

pessoas de elevado rendimento. A entidade gestora aconselha que cada participante não invista mais 

do que 2% - 5% dos seus activos no Fundo. 
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III        IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA  

 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. com sede na 

Avenida José Malhoa, nº 22, 2º piso, 1099-012 Lisboa, com o capital social integralmente subscrito e 

realizado de EUR 2.000.000 (dois milhões de Euros), matriculada na Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa com o número único de registo e de pessoa colectiva 502 603 046 (adiante designado 

abreviadamente por Entidade Gestora). 
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CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV        IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DEPOSITÁRIA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DEPOSITÁRIA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DEPOSITÁRIA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DEPOSITÁRIA     

 

BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A., com sede na Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º piso, em Lisboa, com o 

capital social integralmente subscrito e realizado de EUR 85.000.000 (oitenta e cinco milhões de Euros), 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de registo e de 

pessoa colectiva 502261722 (adiante designado abreviadamente por Entidade Depositária), será a 

entidade depositária do Fundo, onde ficarão registadas as unidades de participação. 

 

A entidade depositária irá sub-contratar a custódia de obras de artecustódia de obras de artecustódia de obras de artecustódia de obras de arte a uma ou mais entidades de 

reconhecida experiência, que garantam a existência de condições de segurança e ambientais 

necessárias à preservação e conservação deste tipo de activos. A sua contratação deverá obedecer ao 

previsto no Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo sobre subcontratação da função de 

guarda de activos e será efectuada tendo por critérios a obtenção das melhores condições de mercado 

e qualidade dos serviços. 

 

O depositário, no exercício das suas funções, age com honestidade, equidade, profissionalismo, 

independência e no exclusivo interesse dos participantes..  

 

O depositário está sujeito, nomeadamente, aos seguintes deveres: cumprir a lei, os regulamentos, os 

documentos constitutivos do Fundo e os contratos celebrados no âmbito do Fundo; guardar os activos 

do Fundo, com excepção de numerário, nos termos definidos legalmente; receber em depósito ou 

inscrever em registo os activos do Fundo, nos termos definidos legalmente; efectuar as instruções da 

entidade gestora, salvo se forem contrárias à legislação aplicável e aos documentos constitutivos; 

assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o Fundo a contrapartida seja 

entregue nos prazos conformes à prática do mercado; promover o pagamento aos participantes dos 

rendimentos das unidades de participação e do valor do resgate, reembolso ou produto da liquidação; 

elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para o Fundo; 

elaborar mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e dos passivos do Fundo; 

fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos 

documentos constitutivos do Fundo, designadamente no que se refere à política de investimentos, à 

aplicação dos rendimentos do Fundo, ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e ao reembolso das 

unidades de participação, e à matéria de conflito de interesses; enviar anualmente à CMVM um relatório 

sobre a fiscalização desenvolvida, nos termos a definir em regulamento da CMVM e informar 

imediatamente a CMVM de incumprimentos detectados que possam prejudicar os participantes; 

Informar imediatamente a entidade responsável pela gestão da alteração dos membros do órgão de 

administração. O depositário deve ainda assegurar o acompanhamento adequado dos fluxos de caixa do 

Fundo, nos termos definidos legalmente. 
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O depositário é responsável, nos ternos gerais, perante a Entidade Gestora e os participantes pela 

perda, por si ou por terceiro subcontratado, de instrumentos financeiros confiados à sua guarda e 

ainda por qualquer prejuízo sofrido pelos participantes em resultado do incumprimento doloso ou por 

negligência das suas obrigações. 

 

A substituição do depositário depende de autorização da CMVM, sendo que as funções do anterior 

depositário cessarão com o início de funções da nova entidade depositária. 
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CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V        IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES COLOCADORAS IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES COLOCADORAS IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES COLOCADORAS IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES COLOCADORAS     

 

As entidades colocadoras do Fundo foram as seguintes: 

 

� Banif – Banco de Investimento, S.A., com sede social na Avenida 24 de Julho nº 98, 1º piso, 1200-870 

Lisboa 

� Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., com sede social na Rua de João Tavira, número 30, 

9004-509 Funchal 

� BCA – Banco Comercial dos Açores, S.A., com sede social na Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, 

Edifício BCA, 9500-119 Ponta Delgada 

 

 

Não obstante a “colocação” de unidades de participação do Fundo ser efectuada pelas entidades 

colocadoras, a entidade responsável perante os participantes é a entidade gestora. 
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CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI        POLÍTICA DE INVESTIMENTO   POLÍTICA DE INVESTIMENTO   POLÍTICA DE INVESTIMENTO   POLÍTICA DE INVESTIMENTO       

 

6.1. Abordagem de Investimento6.1. Abordagem de Investimento6.1. Abordagem de Investimento6.1. Abordagem de Investimento    

 

A política de investimento visará a obtenção das melhores condições de rentabilidade e liquidez, 

segundo critérios e perspectivas da entidade gestora, em ordem a obter a maximização dos valores das 

participações e dos rendimentos que compõem o património do Fundo. 

 

O Fundo procurará, através da sua política de investimento, aplicar os seus capitais em obras de arte 

(conforme definido no glossário), que apresentem um elevado potencial de valorização, a médio e longo 

prazo, de forma a proporcionar, após a cobertura dos seus custos, uma remuneração adequada aos 

participantes. 

 

Para a realização daquele objectivo, o Fundo adoptará uma política de investimento mista, quer através 

do investimento directo dos seus capitais predominantemente em obras de arte, quer através da 

tomada de participação noutros instrumentos de investimento colectivo que tenham políticas de 

investimento similares à do Fundo (investimento indirecto). 

 

Em termos orgânicos, existirão diversos órgãos com distintas funções na prossecução dos objectivos 

definidos pela entidade gestora no âmbito da política de investimento (para além das entidades 

depositária e colocadora(s) do Fundo e/ou outras legalmente exigíveis). Refira-se aliás que todos eles 

reportarão, ainda que de uma forma indirecta, à entidade gestora. Paralelamente, a entidade gestora 

será ainda assessorada por diversas entidades subcontratadas, as quais serão incumbidas de 

distintas tarefas relacionadas com o funcionamento do Fundo. Esta subcontratação não isenta a 

sociedade gestora e a entidade depositária do Fundo (Banif - Banco de Investimento S.A.) das suas 

responsabilidades face aos participantes.  

 

O Conselho Consultivo do Fundo será composto por pessoas com larga e significativa experiência nesta 

área. Pode, inclusivamente, ser designada uma pessoa colectiva para exercer as funções de membro do 

Conselho Consultivo do Fundo. Os membros do Conselho Consultivo serão remunerados e mandatados 

pela entidade gestora e reger-se-ão pelas normas impostas pelo regulamento interno em anexo. A 

entidade gestora de acordo com o estabelecido no mandato, poderá alterar a composição do Conselho 

Consultivo. 

 

Os avaliadores (cfr. lista em anexo) são pessoas singulares ou colectivas de com larga experiência que 

irão prestar serviços de avaliação das obras de arte que, em cada momento, compõem o património do 

Fundo. 
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Esquematicamente, a estrutura orgânica será a seguinte: 

 

Tipo de ÓrgãosTipo de ÓrgãosTipo de ÓrgãosTipo de Órgãos    EntidadesEntidadesEntidadesEntidades    FunçõesFunçõesFunçõesFunções    

         

Órgãos InternosÓrgãos InternosÓrgãos InternosÓrgãos Internos    

    

Entidade GestoraEntidade GestoraEntidade GestoraEntidade Gestora    

    

(cfr.Parte I, Cap. III.)    

Comité de InvestimentoComité de InvestimentoComité de InvestimentoComité de Investimento    

Definição das estratégias de 

comercialização e coordenação 

institucional com os investidores    

Decisões de investimento em OIC 

e Obras de Arte    

             

    

Entidades ExternasEntidades ExternasEntidades ExternasEntidades Externas 

    

Conselho ConsultivoConselho ConsultivoConselho ConsultivoConselho Consultivo    

Assessoria e emissão de 

pareceres sobre investimentos    

Acompanhamento de outros OICs 

em que o Fundo invista    

    

IntermediáriosIntermediáriosIntermediáriosIntermediários    

Prospecção de oportunidades de 

investimento e Iniciativa 

operacional pelas transacções    

    

Instituições subInstituições subInstituições subInstituições sub----custodiantes custodiantes custodiantes custodiantes 

das obrasdas obrasdas obrasdas obras    

Entidades responsáveis pela 

custódia das obras de arte    

    

AvaliadoresAvaliadoresAvaliadoresAvaliadores    

Entidades responsáveis pela 

avaliação/certificação das obras 

de arte (conforme lista em 

Anexo)    

    

SeguradorasSeguradorasSeguradorasSeguradoras    

Entidades responsáveis pela 

cobertura de riscos de 

investimento em obras de arte    

 

O Fundo poderá realizar operações de aquisição ou de alienação de valores, com outros fundos geridos 

pela mesma Sociedade Gestora (Banif Gestão de Activos) ou com outras entidades que com ela se 

encontrem em relação de domínio ou de grupo, desde que cumpridas as exigências legais previstas no 

Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo e desde que tais valores se enquadrem nos 

objectivos e política de investimento do Fundo e não sejam cobradas, no caso de unidades de 

participação, qualquer comissão de subscrição e de resgate. O valor das unidades de participação para 
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efeitos da transacção será o último valor conhecido, sendo que a operação deverá ser tendencialmente 

realizada no dia da sua divulgação. 

 

A Entidade Gestora é detentora de uma comprovada experiência na utilização de técnicas e 

instrumentos financeiros derivados, tendo vindo a utilizar há mais de uma década (desde o ano 2000) 

estas técnicas no âmbito da prossecução da política de investimento dos Fundos sob sua gestão. 

 

6.1.1. Investimento Directo6.1.1. Investimento Directo6.1.1. Investimento Directo6.1.1. Investimento Directo    

Em relação ao investimento directo, as aquisições e alienações das referidas obras serão, 

predominantemente, efectuadas nos mercados ibérico e latino-americano (obras elaboradas no século 

XX). As aquisições poderão ser realizadas em leilões e/ou hastas públicas, ou mediante outro meio 

similar e idóneo.  

 

Tendo em vista a concretização daquele intróito, as decisões de investimento serão tomadas com base 

nas orientações definidas pela entidade gestora, de acordo com a política de investimento do Fundo, 

sendo assessorada pelo Conselho Consultivo. 

 

Para além das orientações genéricas sobre o tipo de obras de arte a comprar ou vender, o Conselho 

Consultivo do Fundo terá uma atitude pró-activa no sentido de identificação e selecção de boas 

oportunidades de investimento, prestando conselhos especializados quer sobre a época, autor e/ou 

materiais quer sobre outro aspecto essencial, como por exemplo o preço de compra ou venda exigida ou 

a exigir, tendo em vista a eventual formulação ou aceitação de uma proposta negocial. O Conselho 

Consultivo do Fundo será ainda responsável pela elaboração pontual de estudos técnicos e análise de 

mercados e tendências, incluindo prospecção de mercados, em eventual conjugação com idênticas 

funções pontualmente assignadas a Intermediários. Toda a actividade do Conselho Consultivo do Fundo 

será directamente reportada e supervisionada pela entidade gestora, a qual é, em última análise, a 

responsável por todas as decisões de investimento. 

 

A entidade gestora será ainda assessorada pelo Conselho Consultivo na verificação e controlo da 

aplicação genérica da política de investimento definida. 

 

6.1.2. Investimento Indirecto6.1.2. Investimento Indirecto6.1.2. Investimento Indirecto6.1.2. Investimento Indirecto    

O Fundo poderá, igualmente, subscrever unidades de participação de outros fundos de investimento 

que observem uma política de investimento semelhante à do Fundo (investimento indirecto), 

nomeadamente o “The Fine Art Fund”. 

 

Antes de subscrever unidades de participação de outros fundos, a entidade gestora, ela própria ou por 

intermédio do Conselho Consultivo do Fundo ou outra entidade idónea contratada para o efeito, 
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efectuará uma due diligence. Esse processo (due diligence) destinar-se-á a averiguar a conformidade 

da política de investimento do fundo de investimento com a do Fundo, nas suas várias vertentes.  

 

A abordagem de investimento (tipos de investimento perspectivados), a composição, responsáveis e 

mecanismos de gestão do Fundo serão alguns dos pontos a examinar. Será, igualmente, efectuada uma 

minuciosa e criteriosa análise dos riscos e forma de mitigação dos mesmos. A este propósito veja-se, 

ainda, o capítulo VI ponto 6.4.  

 

Pretende-se, assim, com a realização desta due diligence, por um lado, prevenir o investimento em 

fundos que não reúnam as condições consideradas essenciais a assegurar um investimento credível e, 

por outro lado, assegurar o aporte de benefícios, ainda que a longo ou médio prazo, para os 

participantes do Fundo. 

    

6.2. Composição6.2. Composição6.2. Composição6.2. Composição    

O Fundo será composto por obras de arte da mais diversa índole (conforme definido no glossário). 

Pintura, desenho, escultura, cerâmica, gravura, tapeçaria poderão ser alguns dos tipos de activos que 

poderão fazer parte do património do Fundo, podendo existir outros. 

 

O Fundo será ainda composto por unidades de participação de outros fundos de investimento, que 

adoptem uma política de investimento similar à do Fundo.  

 

Dadas as características do investimento do Fundo, prevê-se que este seja faseado de acordo com o 

seguinte calendário e atendendo aos seguintes limites: 

- Entre o primeiro e o segundo ano o Fundo investirá um mínimo de 70% dos seus activos em 

unidades de organismos de investimento colectivo que adoptem uma política de investimento 

similar à do Fundo; 

- Entre o terceiro e o quarto ano o Fundo investirá um mínimo de 30% dos seus activos em obras 

de arte; 

- Entre o quinto e o nono ano, correspondente ao período de desinvestimento, o Fundo poderá 

reinvestir o produto da venda dos seus activos quer em obras de arte quer em unidades de 

investimento colectivo, mantendo no mínimo um investimento de 90% nos activos referidos;  

- Durante o décimo ano, não existem limites definidos. 

  

O investimento em organismos de investimento colectivo será realizado durante os primeiros dois anos, 

caso não se venha a identificar nenhum outro fundo alternativo, unicamente no fundo “The Fine Art 

Fund”, descrito sumariamente no glossário. O Fundo poderá assim deter um único activo, estando no 

entanto assegurada a dispersão do risco através dos investimentos directos efectuados pelo “The Fine 

Art Fund”. 
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O Fundo, tendo em conta o ritmo de investimento e desinvestimento em obras de arte, poderá, ainda, 

ser acessoriamente constituído por numerário, depósitos bancários, certificados de depósito e outras 

aplicações nos mercados interbancários.  

 

A entidade gestora poderá contrair empréstimos por conta do Fundo, pelo prazo máximo de 120 (cento 

e vinte) dias, seguidos ou interpolados, no período de 1 (um) ano, até ao limite de 20% (vinte por cento) 

do valor global do Fundo.  

 

As obras de arte adquiridas pelo Fundo ficarão custodiadas junto de entidades a subcontratar pelo 

banco depositário, com acordo da entidade gestora, as quais deverão garantir a existência de 

condições de segurança e ambientais adequadas à preservação das mesmas. Para o efeito, será 

celebrado um contrato de sub-custódia, sendo da inteira responsabilidade da instituição sub-

custodiante a adopção de todos os procedimentos necessários à concretização do depósito, 

designadamente preparação da documentação de identificação (ficha de inventário e fotografia), 

discriminação de condições de conservação, auto de depósito, embalagem e acompanhamento do 

transporte da referida peça. Refira-se que todas as obras estarão seguras pelo maior dos seguintes 

valores: (i) valor de aquisição da obra e (ii) valor de reavaliação da mesma (cfr. 8.2 infra). A sub-

contratação de uma entidade custodiante das obras não prejudica a responsabilidade das entidades 

gestora e depositária perante os participantes.  

 

6.3. 6.3. 6.3. 6.3.     Actividades Acessórias Actividades Acessórias Actividades Acessórias Actividades Acessórias     

    

6.3.1. Cedência Temporária de Obras de Arte6.3.1. Cedência Temporária de Obras de Arte6.3.1. Cedência Temporária de Obras de Arte6.3.1. Cedência Temporária de Obras de Arte    

Está, ainda, prevista a possibilidade de cedência temporária de obras de arte, quer aos participantes do 

Fundo, quer a instituições de reconhecido mérito, como museus, fundações e galerias de arte ou 

outros.  

 

No caso de simultaneamente existirem participantes e um ou mais museus, fundações ou galerias de 

arte interessados na cedência temporária da mesma obra de arte terá prioridade o museu, fundação 

ou galeria. Se, por ventura, existir mais do que um museu, galeria ou fundação interessado na cedência 

temporária da mesma obra de arte competirá à entidade gestora escolher aquela que mais notoriedade 

e valor aportar ao Fundo. 

 

Excepcionalmente e atendendo sempre aos interesses dos participantes e à política de investimento, 

poderá a entidade gestora dar prioridade a determinado participante em detrimento do museu, 

fundação ou galeria. Neste caso, deverá a entidade gestora enviar aos candidatos que não tenham sido 

escolhidos comunicação escrita devidamente fundamentada. Simultaneamente, a entidade gestora, 
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obedecendo a princípios de transparência e clareza, deve publicitar sumariamente as razões da sua 

escolha na newsletter. Já do ponto de vista estritamente interno, deverá ser organizado um registo 

com todas as decisões e sua fundamentação.  

    

Não obstante, para usufruírem deste direito os participantes que cumpram os limites mínimos 

definidos no capítulo II ponto 2.2. necessitam, para além de reunirem as condições mínimas de 

segurança e ambientais exigidas pela entidade gestora, cumprir ainda outros requisitos exigidos pela 

entidade gestora.  

A formalização contratual será sempre antecedida de averiguação: 

- das condições de segurança e ambientais (temperatura, iluminação, entre outros), por forma a 

assegurar a preservação e conservação das obras de arte cedidas; 

- dos meios e condições em que será efectuado o transporte das obras de arte cedidas; e  

- antes da sua celebração, dos termos e condições dos contratos de seguros celebrados, quer 

pela entidade receptora, quer, eventualmente, pela entidade transportadora, no caso de os 

seguros da entidade receptora não cobrirem os riscos decorrentes do transporte de obras de 

arte. 

 

Esta averiguação poderá ser efectuada pela entidade gestora, a qual poderá delegar poderes no 

Conselho Consultivo do Fundo ou numa terceira entidade contratada para o efeito. A referida 

averiguação poderá ser dispensada no caso das obras serem cedidas temporariamente a museus e 

fundações de reconhecido nome no mercado.  

 

A cedência de obras de arte não poderá ser realizada por um período superior a 18 (dezoito) meses, 

podendo este prazo ser prorrogado por iguais períodos, desde que não existam outros participantes 

interessados no aluguer da mesma obra de arte. 

 

Refira-se que, sempre que exista uma proposta de aquisição da obra cedida por um valor que o 

Conselho Consultivo considere irrecusável, o Fundo pode denunciar o contrato de cedência temporária 

mediante comunicação escrita a remeter ao participante com um pré-aviso mínimo de 15 (quinze) dias.  

 

O custo com a embalagem e transporte das obras de arte cedidas para a entidade receptora será 

integralmente suportado por esta última. A entidade gestora reserva-se, no entanto, direito de recusar 

a entidade transportadora escolhida pela entidade receptora, sempre que a primeira, no discricionário 

entendimento da segunda, não reuna as condições necessárias à garantia de um transporte seguro e 

adequado da obra de arte. 

 

No caso do investimento indirecto em organismos de investimento colectivo que permitam a cedência 

de obras de arte a entidade gestora tentará por todos os meios, facultar aos participantes este 
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benefício. Ficarão a cargo do participante todos os encargos que daí decorram, bem como o 

cumprimento de todas as exigências do organismo de investimento colectivo ou da sociedade que o 

gere.  

 

6.3.1.16.3.1.16.3.1.16.3.1.1 Critérios de cedência de obras de ArteCritérios de cedência de obras de ArteCritérios de cedência de obras de ArteCritérios de cedência de obras de Arte    

No caso de existirem vários participantes interessados no aluguer da mesma obra de arte, a entidade 

gestora utilizará os seguintes critérios de prioridade: 

 1º - Terá prioridade o participante que reuna à data do envio da newsletter o maior número de 

unidades de participação - Montante do investimento no Fundo;  

2º - O participante que à data tenha alugado o menor número de obras de arte - Número de obras de 

arte cedidas; 

3º - Em caso de igualdade na aplicação dos critérios anteriores, terá prioridade o participante com data 

de intenção de subscrição mais antiga - Data de intenção de subscrição das unidades de participação. 

 

Na eventualidade de igualdade de todos os critérios, a entidade gestora determinará de entre as 

condições exigidas, qual dos participantes reúne as melhores condições de segurança e ambientais, 

bem como os restantes requisitos referidos no ponto 6.3.1. para o aluguer das obras. 

 

6.3.1.26.3.1.26.3.1.26.3.1.2 Comissões deComissões deComissões deComissões de    cedência de obras de Artecedência de obras de Artecedência de obras de Artecedência de obras de Arte    

A entidade gestora cobrará em nome e representação do Fundo, uma comissão de aluguer da obra de 

arte equivalente ao produto de 1,25% anual sobre o valor de aquisição ou da última valorização 

existente, ponderado pelo número efectivo de dias de aluguer. 

 

Serão, ainda, da responsabilidade dos participantes que pretendam alugar as obras de arte, todos os 

custos associados ao processo de aluguer, nomeadamente: 

- Transporte das obras de e para a entidade depositária; 

- Estudo de verificação do cumprimento das condições exigidas no ponto 6.3.1.; 

- Prémios de seguro a contratar; 

- Outros custos que possam vir a ser exigidos por lei. 

 

A entidade gestora, sempre que a obra de arte, seja cedida para exposições ou museus, poderá isentar 

a entidade receptora desta comissão. Não obstante, haverá lugar ao pagamento dessa comissão nos 

casos em que os avaliadores e/ou os membros do Conselho Consultivo e/ou do Comité de Investimento 

tenham com aquela instituição qualquer tipo de relação que possa configurar, ainda que de forma 

indirecta, uma situação de conflito de interesses.    

    

6.4. Riscos e Cobertura de Riscos6.4. Riscos e Cobertura de Riscos6.4. Riscos e Cobertura de Riscos6.4. Riscos e Cobertura de Riscos    

O investimento no Fundo comporta determinados riscos cuja enunciação e forma proposta de 
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mitigação deverão ser objecto de ponderação por parte dos potenciais participantes. Seguidamente, 

enumeram-se os principais riscos decorrentes do investimento do Fundo e, também, as formas de 

mitigação dos mesmos. 

 

6.4.1. Risco Cambial6.4.1. Risco Cambial6.4.1. Risco Cambial6.4.1. Risco Cambial  

O Fundo investirá em activos que não estão denominados em euros, tais como as unidades de 

participação do fundo The Fine Art Fund, cuja moeda de referência é o dólar americano. Neste sentido o 

Fundo está sujeito a risco cambial, não estando prevista a cobertura sistemática deste risco. No 

entanto poderá a entidade gestora, caso o entenda, realizar pontualmente a cobertura do risco 

cambial. 

  

6.4.2. Risco de Mercado (variação negativa de preço)6.4.2. Risco de Mercado (variação negativa de preço)6.4.2. Risco de Mercado (variação negativa de preço)6.4.2. Risco de Mercado (variação negativa de preço)    

Apesar de ter proporcionado rentabilidades positivas regulares no passado, não existe qualquer 

garantia que o investimento em obras de arte continue a apresentar performances positivas no futuro. 

De facto, é possível que os activos que compõem o Fundo se desvalorizem parcialmente, podendo 

mesmo essa desvalorização ser bastante significativa.   

 

Por forma a reduzir o risco de desvalorização dos activos a adquirir, a entidade gestora irá adoptar uma 

política de investimento que permita a desejada diversificação do seu portfolio. Trata-se de um método 

simples, mas eficaz, por forma a reduzir o risco associado ao investimento em determinada obra de 

arte. 

 

Refira-se, ainda, que a entidade gestora do Fundo irá adoptar uma abordagem criteriosa e ponderada 

nas decisões de investimento que será avaliada pelo Conselho Consultivo do Fundo.   

 

O objectivo de redução do risco de desvalorização do investimento via diversificação dos activos que 

compõem o portfolio, é prosseguido não só através da diversidade do tipo de obras de arte a adquirir 

directamente pelo Fundo, como essencialmente através da subscrição de unidades de participação em 

fundos  de investimento alternativos, os quais deverão prosseguir uma política de investimento similar 

à do Fundo. Estas orientações de investimento permitirão, por um lado, aumentar a diversificação do 

portfolio (diversificação de tipo de obras de arte) e, por outro lado, diversificar a estratégia de gestão. 

 

Adicionalmente, perspectiva-se, como já se referiu anteriormente, a criação de um Conselho Consultivo, 

órgão colegial composto por personalidades de reconhecido mérito e prestígio no mercado da arte, que 

terá por principal competência a assessoria, em termos genéricos, à entidade gestora e o 

acompanhamento da política de investimento.  

 

Por forma a garantir, igualmente, a diversificação da carteira e diluir o risco, o investimento máximo em 
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cada obra de arte, durante o período de investimento, não deverá ultrapassar o valor mais baixo dos 

seguintes limites: (i) 7,5% do valor líquido global do Fundo ou (ii) o valor de € 500.000 (quinhentos mil 

euros). Por valor líquido entende-se o valor do conjunto dos activos que compõem o Fundo, deduzido de 

todas as despesas e outros encargos, incluindo impostos, previstos neste Regulamento ou que 

decorram da administração do Fundo. Estes limites não se aplicam no período de desinvestimento do 

Fundo, quanto ao conjunto de activos que, previamente a esse período de desinvestimento, já integram 

o Fundo. O património do Fundo continuará, no entanto, a ser representado por uma carteira 

diversificada de activos. 

 

6.4.3. Risco de aquisição de obras de arte falsificadas6.4.3. Risco de aquisição de obras de arte falsificadas6.4.3. Risco de aquisição de obras de arte falsificadas6.4.3. Risco de aquisição de obras de arte falsificadas    

Todas as aquisições serão objecto de um rigoroso due diligence com o objectivo de verificar um 

conjunto de características que lhes estão associadas (estado de conservação, dados sobre o autor e a 

obra, entre outros). A verificação da autenticidade da obra é uma das funções da entidade gestora, 

apoiada pelo Conselho Consultivo do Fundo ou por avaliadores contratados para o efeito. 

 

Para além de existir a possibilidade de se estar a adquirir uma obra de arte falsificada, existe, também, 

o risco de se adquirir obras de arte a alguém que não o seu legítimo proprietário (caso, por exemplo, de 

roubo ou furto). A verificação de tal situação poderia, no futuro, resultar na perda do valor do 

investimento pela necessidade de “devolução” da obra adquirida ao legítimo proprietário. A entidade 

gestora, através do Conselho Consultivo, intermediários e especialistas contratados pela entidade 

gestora, adoptará todos os procedimentos necessários à certificação da proveniência de todo o tipo de 

obras de arte em que considere investir e averiguará se a referida obra se encontra registada no “Art 

Loss Register”. 

 

Na eventualidade de aquisição de obras de arte que constem do “Art Loss Register”, ou que se venha a 

provar terem sido alienadas sem o legal consentimento do seu legítimo proprietário, a entidade gestora 

intentará todos os meios judiciais que considere adequados ao ressarcimento dos prejuízos causados. 

 

Paralelamente, nos contratos de compra e venda celebrados será prevista uma cláusula de 

indemnização para a eventualidade de aquisição de obra de arte sem o legal consentimento do seu 

legítimo proprietário e cujo valor será fixado atendendo ao valor de compra da obra. 

 

6.4.4. Risco de deterioração das obras adquiridas6.4.4. Risco de deterioração das obras adquiridas6.4.4. Risco de deterioração das obras adquiridas6.4.4. Risco de deterioração das obras adquiridas    

Dadas as características da política de investimento do Fundo, a boa preservação das obras é um 

elemento crítico para a obtenção de um elevado grau de rentabilidade em cada negócio efectuado. 

Assim, será dada especial atenção à componente da custódia das obras (existências de regulamentos 

muito rigorosos para a cedência temporária das mesmas). 
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Todas as obras a serem adquiridas serão objecto de seguros que irão cobrir o maior dos dois valores: i) 

valor de aquisição e ii) valor de reavaliação da obra. De entre os riscos cobertos pelas apólices irão 

constar, entre outros, legal ou contratualmente previstos, eventos como a deterioração das obras, os 

incêndios, as inundações, os roubo/furtos.  

 

6.4.5. Risco de roubo/furto 6.4.5. Risco de roubo/furto 6.4.5. Risco de roubo/furto 6.4.5. Risco de roubo/furto     

Cfr. ponto anterior. 

    

6.6. Conflitos de Interesses 6.6. Conflitos de Interesses 6.6. Conflitos de Interesses 6.6. Conflitos de Interesses     

O Conselho Consultivo do Fundo ficará, sob a supervisão e controlo da entidade gestora, incumbido do 

acompanhamento do investimento directo em obras de arte. Assim sendo, o Conselho Consultivo do 

Fundo estaria, naturalmente, numa situação que lhe permitiria, por um lado, adquirir obras a um preço 

superior àquele que na realidade valeriam e, por outro lado, permitir que aquele chegasse mesmo a 

efectuar negócios consigo próprio, prosseguindo os seus interesses em detrimento dos do Fundo e, em 

última análise, dos participantes. 

 

Com esse desiderato em perspectiva, os membros do Conselho Consultivo ficarão impedidos de 

celebrar, directa ou indirectamente, em nome da entidade gestora qualquer negócio de compra ou 

venda de obras, em que tenham algum interesse ainda que indirecto. 

 

Por último refira-se que, em todos os instrumentos de investimento colectivo em que o Fundo possa vir 

a investir, será efectuado um rigoroso due diligence quanto ao tratamento de questões associadas a 

eventuais conflitos de interesse face à existência do Conselho Consultivo ou outras entidades 

equiparadas.  

 

6.7. Técnicas de Gestão6.7. Técnicas de Gestão6.7. Técnicas de Gestão6.7. Técnicas de Gestão    

Como principal técnica pode-se apontar a diversificação dos activos a integrar o património do Fundo, 

quer ao nível de obras de arte, quer ao nível de subscrição de unidades de participação noutros fundos 

de investimento alternativos. Esta técnica também está patente na constante precaução de aquisição 

de obras de arte de índole diversa assim como de épocas, autores e estilos distintos. Refira-se, a título 

de exemplo, que o património do Fundo será composto por pinturas, cerâmica, escultura, mobiliário, 

tapeçaria, entre outros. 

 

Paralelamente, todas as decisões de investimento, não obstante a supervisão da entidade gestora, 

deverão ter a prévia concordância do Conselho Consultivo, o qual refira-se, é um órgão colegial, cujos 

membros serão detentores de vasta experiência e idoneidade. Este órgão, tal como se referiu 

anteriormente, prestará assessoria de investimento nas suas diferentes componentes. 
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Numa primeira fase, competir-lhe-á identificar eventuais oportunidades de negócio, quer em termos de 

aquisição, quer em termos de alienação das obras de arte. Paralelamente, poder-lhe-á ser solicitada a 

avaliação prévia da concordância da política de investimento e regras de funcionamento de fundos de 

investimento, em cujas unidades de participação o Fundo preveja vir a subscrever.  

 

Numa fase posterior e ainda antes da formalização contratual, aquele órgão terá ainda por tarefa, por 

um lado, certificar-se da proveniência das obras de arte e, por outro lado, assegurar que as obras de 

arte a adquirir são autênticas. Esporadicamente e sempre que tal se venha a revelar necessário, 

poderá ser solicitada ao Conselho Consultivo a verificação da proveniência e da autenticidade dos 

activos que compõem o património dos fundos em que o Fundo preveja vir a investir. 

   

Concomitantemente, a entidade gestora na prossecução da política de investimento, nas suas diversas 

vertentes, procurará, de forma sistemática e constante, diligenciar no sentido de mitigar e, quiçá, 

anular os eventuais riscos inerentes ao investimento em obras de arte (cfr. Ponto 6.4). A diluição de 

riscos encontra-se patente na transferência da cobertura daqueles para entidades seguradoras 

devidamente credenciadas.  

 

Simultaneamente, foram instaurados procedimentos de forma a garantir que as obras de arte 

adquiridas sejam autênticas (certificação). Essa tarefa caberá directamente aos avaliadores em 

coordenação com o Conselho Consultivo, os quais exercerão as suas actividades sob a supervisão e 

controle da entidade gestora. 

 

Paralelamente, caberá igualmente ao Conselho Consultivo, sempre sob a supervisão e controle da 

entidade gestora, garantir, antes da aquisição de qualquer activo para fazer parte integrante do 

património do Fundo, a sua legítima proveniência. Pretende-se, deste modo, evitar a compra de obras 

de arte, sem o conhecimento e autorização do seu legítimo proprietário. Aliás, como já foi referido 

anteriormente, todas as aquisições deverão ser antecedidas de uma verificação no “Art Loss Register”, 

por forma a averiguar da inexistência de registo nesta base de dados. 

 

Relativamente à cedência temporária de obras de arte, a entidade gestora, directamente ou através de 

algum órgão interno ou externo, averiguará da existência de determinados requisitos que 

cumulativamente são condição sine qua non  para a formalização contratual. Assim, previamente à 

celebração de qualquer contrato, efectuar-se-á um criterioso exame às condições essenciais à boa 

preservação das obras de arte, designadamente ambientais, de segurança e de transporte. Como já se 

mencionou anteriormente, a entidade gestora pode inclusivamente recusar a transportadora escolhida 

pela entidade receptora no âmbito de um contrato de cedência temporária de obras de arte. Esta 

averiguação será, no entanto, dispensada quando a entidade receptora seja um museu, fundação ou 

galeria de arte devidamente credenciada. 



    
 

Art Invest – Fundo de Investimento Alternativo Fechado 24/53

 

6.8. Política de execução de operações e política de transmissão de ordens6.8. Política de execução de operações e política de transmissão de ordens6.8. Política de execução de operações e política de transmissão de ordens6.8. Política de execução de operações e política de transmissão de ordens    

a) A política de transmissão de ordens e execução de operações (Política) da Entidade Gestora tem por 

objectivo assegurar, de forma consistente, a obtenção do melhor resultado possível na 

transmissão a terceiros, para execução, de ordens de negociação por conta dos fundos de 

investimento que gere; 

b) Este compromisso não se traduz numa obrigação de obter sempre o melhor resultado possível na 

execução de cada uma das operações consideradas, mas de empregar todos os esforços razoáveis 

para as executar de acordo com a Política.  

c) A Política é aplicável a todos os tipos de instrumentos financeiros que sejam elegíveis para 

integrarem, nos termos legais, as carteiras dos fundos de investimento; 

d) A Banif Gestão de Activos considera que o melhor resultado possível (melhor execução) se traduz 

pela melhor contrapartida pecuniária global, determinada pelo preço do instrumento financeiro e 

por todos os custos relativos à execução, compensação e liquidação da operação, suportados pelo 

fundo de investimento sempre e quando existam várias alternativas disponíveis para a 

execução/transmissão da ordem; 

e) Não obstante o preço do instrumento financeiro e os custos de execução serem os factores mais 

importantes no processo de determinação da melhor execução, a Banif Gestão de Activos considera 

também outros factores, tais como a liquidez do activo financeiro transaccionado, a rapidez de 

execução ou a natureza da ordem; 

f) A importância relativa destes factores pode ser influenciada pelos objectivos de investimento 

(incluindo os objectivos financeiros), pela política de investimento e pelos riscos específicos dos 

fundos de investimento. 

g) Eventuais falhas nos sistemas de comunicação ou outros constrangimentos (por exemplo, falhas 

nos sistemas de negociação) ou condições extraordinárias de mercado podem impedir a Banif 

Gestão de Activos de utilizar os procedimentos habitualmente empregues e vertidos na Política. No 

entanto, irão desenvolver-se todos os esforços necessários para obter o melhor resultado possível. 

h) Esta informação não dispensa a consulta da Política de Transmissão de Ordens e Execução de 

Operações da Banif Gestão de Activos, a ser disponibilizada pela Entidade Gestora quando solicitada. 
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CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII        COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS DO FUNDOCOMISSÕES E OUTROS ENCARGOS DO FUNDOCOMISSÕES E OUTROS ENCARGOS DO FUNDOCOMISSÕES E OUTROS ENCARGOS DO FUNDO  

 

7.17.17.17.1 Comissão de GestãoComissão de GestãoComissão de GestãoComissão de Gestão    

A comissão de gestão, calculada e cobrada semestralmente, é composta pelo somatório de duas 

parcelas: 

a) 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano sobre o maior de i) valor de subscrição deduzido do 

valor investido noutros instrumentos de investimento colectivo e ii) valor líquido global do 

Fundo deduzido do valor investido noutros instrumentos de investimento colectivo, acrescido de  

0,5% (zero virgula cinco por cento) ao ano sobre o montante investido noutros instrumentos de 

investimento colectivo. 

    

7.27.27.27.2 Comissão de DepósitoComissão de DepósitoComissão de DepósitoComissão de Depósito    

A comissão de depósito, calculada e cobrada semestralmente, corresponde a 0,10% (zero vírgula dez 

por cento) ao ano incidente sobre o valor líquido global do Fundo.  

 

O Fundo suportará ainda a comissão de sub-custódia decorrente da guarda de obra de arte. Porém e 

dadas características dos activos, e dos contratos a celebrar entre a entidade gestora e as entidades 

de custódia não é possível quantificar este encargo. No entanto, este encargo não poderá ser superior 

a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao ano do valor líquido global do Fundo. 

 

Por valor líquido global do Fundo entende-se o valor total dos activos que em cada momento integram o 

Fundo, deduzido de comissões e de todas as despesas suportadas pelo Fundo. 

 

7.37.37.37.3 Comissão de PerformanceComissão de PerformanceComissão de PerformanceComissão de Performance    

Será cobrada ao Fundo uma comissão de performance que incide unicamente sobre o investimento 

directo de acordo com a seguinte metodologia: 

 

• O cálculo da base de incidência da comissão de performance será a yield dos bunds do tesouro 

Alemão a 10 anos na data de início da gestão do Fundo (último dia do período de colocação), 

adicionado de 3 pontos percentuais; 

 

• O cálculo da valorização do investimento directo será aferido depois de deduzidos todos os 

custos que lhe sejam directamente imputados e dos que decorrem da ponderação dos 

restantes custos do Fundo. A aferição da valorização será semestral na altura do cálculo do 

valor da unidade de participação; 

 

• O cálculo da comissão de performance será realizado na altura de cada valorização do Fundo 

tendo por base a seguinte fórmula: 
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Comissão de Performance = 20%[Valorização do investimento directo no semestre – (base de 

incidência/2)] 

 

Sempre que a valorização do investimento directo entre dois períodos seja positiva e superior à base de 

incidência a comissão de performance será reflectida no valor da unidade de participação pelo 

montante resultante da aplicação da fórmula supra indicada. 

 

Sempre que a valorização do investimento directo entre dois períodos seja positiva e inferior à base de 

incidência não existe cobrança da comissão de performance. 

 

Sempre que a valorização do investimento directo entre dois períodos seja negativa e quer seja 

superior ou inferior à base de incidência, a comissão de performance calculada irá ser deduzida à 

comissão já aferida até essa data, desde que o seu saldo acumulado seja positivo. Esta comissão 

poderá ser negativa não sendo reflectida no Fundo se o seu saldo acumulado for negativo, embora seja 

considerada para efeitos de cálculo, e não de cobrança. A comissão só terá impacto na valorização do 

Fundo no momento em que o seu valor acumulado passe a ser positivo. 

 

A cobrança da comissão de performance ocorrerá na data de liquidação do Fundo. 

    

7.47.47.47.4    Outros EncargosOutros EncargosOutros EncargosOutros Encargos    

Para além dos encargos de gestão e depósito, o Fundo suportará ainda todas as despesas decorrentes 

da compra e venda dos activos, da conservação, avaliação, seguros e depósito de obras de arte, assim 

como as despesas e outros encargos documentados que tenham de ser realizados no cumprimento das 

suas obrigações legais, designadamente taxas a pagar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

impostos e custos com auditorias obrigatórias. 
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CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    REGRAS DE VALORIMETRIA E CÁLCULO DO REGRAS DE VALORIMETRIA E CÁLCULO DO REGRAS DE VALORIMETRIA E CÁLCULO DO REGRAS DE VALORIMETRIA E CÁLCULO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃOVALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃOVALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃOVALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  

 

8.1. Momento de Referência para Cálculo do Valor da Unidade de Participação8.1. Momento de Referência para Cálculo do Valor da Unidade de Participação8.1. Momento de Referência para Cálculo do Valor da Unidade de Participação8.1. Momento de Referência para Cálculo do Valor da Unidade de Participação    

O valor da unidade de participação é calculado semestralmente, com referência ao último dia útil. 

 

Aquele valor é determinado pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de 

participação em cada momento em circulação. Todas as operações realizadas em cada dia de cálculo 

serão englobadas para efeitos de determinação daquele valor. 

 

Tratando-se de um Fundo fechado, a determinação semestral do valor líquido global do Fundo, tem 

como objectivos únicos: 

i. a determinação da base de cálculo para efeitos de cobrança da comissão de gestão; 

ii. apresentar valores de referência para implementação da política de investimento mas com 

observância dos limites estabelecidos; 

iii. apresentar valores de referência para implementação da política de seguros (valores 

adequados para as apólices); 

iv. apresentar valores de referência para os participantes sobre a evolução do Fundo; 

v. Como base de cálculo para a aquisição ou venda de unidades de participação 

respectivamente em casos de aumento de capital ou de alienação. 

não podendo (a avaliação efectuada) ser utilizada para qualquer outro fim que não os apresentados. As 

entidades avaliadoras das obras de arte não têm qualquer relação com a gestão do Fundo e não se 

responsabilizam perante os participantes pelo valor das avaliações efectuadas, sendo as entidades 

gestora e depositárias responsáveis perante os participantes. 

  

8.2. Regras de Valorimetria8.2. Regras de Valorimetria8.2. Regras de Valorimetria8.2. Regras de Valorimetria    

 

8.2.1. Obras de8.2.1. Obras de8.2.1. Obras de8.2.1. Obras de    ArteArteArteArte    

A avaliação é feita no momento de aquisição das obras de arte, sendo os custos integralmente 

suportados pelo Fundo no caso de se efectivar a aquisição da respectiva obra. 

 

Em regra, aquela obra de arte só voltará a ser avaliada volvidos 2 (dois) anos e daí em diante será 

avaliada com periodicidade bienal. 

    

A entidade gestora efectuará ainda avaliações, caso a última avaliação tenha sido realizada há mais de 

seis meses, nos seguintes casos: 

a) antes de se proceder a um aumento do capital do Fundo; 

b) antes de se proceder à venda da obra de arte; 
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c) sempre que, atendendo à política de investimento e interesses dos participantes, a entidade 

gestora entenda conveniente. 

 

A avaliação dos activos que compõem o Fundo e assumem a forma de obras de arte, será determinada 

por, pelo menos, duas entidades independentes que não tenham qualquer relação com a gestão do 

Fundo, o Comité de Investimento ou o Conselho Consultivo do Fundo ou com qualquer outra pessoa com 

relações estreitas com o Fundo ou a respectiva entidade gestora. As funções de avaliador externo do 

Fundo não podem ser desempenhadas pelo depositário ou pelo auditor do mesmo, salvo se estes 

tiverem separado, funcional e hierarquicamente, o exercício das funções de depositário e ou de auditor 

do exercício das funções de avaliador externo e os potenciais conflitos de interesses forem 

devidamente identificados, geridos, acompanhados e divulgados aos respectivos investidores.   

 

Estas entidades não poderão subcontratar a terceiros as suas funções. 

 

Cada uma das entidades referidas procederá individualmente à avaliação de cada uma das obras de 

arte que compõem o Fundo. O valor de referência que será considerado para o cálculo do valor líquido 

global do Fundo, corresponderá à média dos valores apresentados pelas referidas entidades para cada 

uma das obras de arte.   

 

Este valor da unidade de participação é sempre considerado um valor estimado, apurado com base nas 

avaliações regulares efectuadas aos activos que integram o património do Fundo e que têm um valor 

de avaliação que se revela subjectivo, uma vez que se tratam de obras de arte. 

 

8.2.2. Organismos de Investimento Colectivo8.2.2. Organismos de Investimento Colectivo8.2.2. Organismos de Investimento Colectivo8.2.2. Organismos de Investimento Colectivo    

A avaliação dos activos que compõem o Fundo que assumam a forma de participações em organismos 

de investimento colectivo será realizada com base no último valor das unidades de participação 

divulgado no momento da valorização. 

No caso das unidades de participação do fundo The Fine Art Fund, a sua divulgação é efectuada 

anualmente, com referência à data de 30 de Junho. Este valor da unidade de participação do The Fine 

Art Fund será reflectido no cálculo do apuramento do valor da unidade de participação do Art Invest 

imediatamente subsequente à referida divulgação, ou seja, à data de 31 de Dezembro. Relativamente à 

valorização semestral com referência a Junho, a Sociedade Gestora efectuará a valorização da 

participação no The Fine Art Fund, utilizando para o efeito a melhor informação disponível, à data de 

valorização da unidade de participação do Art Invest.  
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CAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IX        POLÍTICA DE RENDIMENTOSPOLÍTICA DE RENDIMENTOSPOLÍTICA DE RENDIMENTOSPOLÍTICA DE RENDIMENTOS  

 

Por se tratar de um fundo de distribuição, a entidade gestora procederá ao longo da vida do Fundo à 

distribuição pontual dos seus rendimentos (mais valias decorrentes da alienação dos activos que 

compõem o património do Fundo) e de outros rendimentos percebidos de outros fundos de 

investimento alternativos em que participe. Essa distribuição obedecerá ao critério de rateio e terá 

como consequência a diminuição do valor patrimonial das unidades de participação detidas pelos 

participantes. 

 

Com efeito, na fase de desinvestimento (cfr. parte I, capítulo I ponto 1.2.) a entidade gestora procederá 

à distribuição dos rendimentos, desde que cumulativamente se verifiquem os seguintes pressupostos: 

• não seja necessário utilizar esse(s) proveito(s) para ocorrer a algum encargo decorrente da 

administração do Fundo; 

• não esteja perspectivada o reinvestimento desse rendimento na aquisição de nenhuma obra de 

arte ou na subscrição de unidades de participação de um fundo de investimento alternativo. 

 

A título excepcional, a entidade gestora pode, não obstante a verificação dos pressupostos supra 

referidos, optar, sempre em obediência à política de investimento definida e aos interesses dos 

participantes, por não proceder à distribuição dos rendimentos. 
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CAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO X        LIQUIDEZLIQUIDEZLIQUIDEZLIQUIDEZ    

 

A partir do final do terceiro ano de vida do Fundo, a entidade colocadora e depositária envidará todos os 

esforços no sentido de encontrar potenciais compradores para as unidades de participação que os 

participantes estejam interessados em alienar, nos termos e condições infra indicadas.  

 

Para o efeito, os pedidos de venda deverão ser dirigidos à entidade colocadora, até (15) quinze dias 

após a publicação e divulgação da unidade de participação calculada no final da cada ano civil, sob pena 

de estes não serem aceites. Os pedidos de venda deverão inequivocamente conter uma intenção de 

venda, bem como identificar claramente o número de unidades de participação a alienar. 

 

Feita a selecção dos pedidos de venda válidos, a entidade colocadora deverá comunicar, por escrito, aos 

participantes excluídos, as razões da sua decisão. No caso de não ter caducado o prazo para 

apresentação dos pedidos, podem os participantes, caso pretendam, proceder à rectificação das 

mesmas. 

 

Caso a totalidade das unidades de participação a alienar constantes dos pedidos de venda exceda o 

montante constante das propostas de aquisição recolhidas pela entidade colocadora, proceder-se-á ao 

rateio. Este rateio proporciona um tratamento equitativo dos participantes assegurando-se desta 

forma que, pelo menos, uma parte dos montantes de venda pedidos por cada participante será 

realizada, sendo que poderá acontecer que não recebam a totalidade do montante pedido. No caso de 

não existirem propostas de aquisição a pretensão dos participantes não será assegurada. 

  

Até ao último dia útil de Fevereiro do ano seguinte à apresentação dos pedidos, deverá a entidade 

colocadora notificar os participantes por carta da existência ou não de potencial(ais) comprador(es), 

assim como dos termos e condições em que se realizará a(s) transacção(ões) incluindo as comissões e 

encargos a suportar pelo participante de acordo com as condições estabelecidas no parágrafo 

seguinte. 

 

Refira-se que o valor das unidades de participação para efeitos de venda nestas condições será o 

calculado no final de Dezembro do ano em que o pedido foi realizado. Este valor da unidade de 

participação é sempre considerado um valor estimado, apurado com base nas avaliações regulares 

efectuadas aos activos que integram o património do Fundo e que têm um valor de avaliação que se 

revela subjectivo, uma vez que se tratam de obras de arte. A entidade colocadora cobrará ao(s) 

vendedor(es) uma comissão, que incidirá sobre o preço global até 10%, dependendo das condições de 

mercado que se verifiquem na altura. A comissão será aplicada a todos os pedidos de venda solicitados 

nesse ano, podendo os participantes anular os seus pedidos de venda, através de carta dirigida à 

entidade colocadora, até 10 (dez) dias após a data de envio da comunicação referida no parágrafo 

anterior, findos os quais a entidade gestora procederá à alienação das unidades de participação.  
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CAPÍTULO XICAPÍTULO XICAPÍTULO XICAPÍTULO XI    LIQUIDAÇÃO, PARTILHA E RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO LIQUIDAÇÃO, PARTILHA E RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO LIQUIDAÇÃO, PARTILHA E RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO LIQUIDAÇÃO, PARTILHA E RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO     

    

11.1. Reduções Parciais de Capital11.1. Reduções Parciais de Capital11.1. Reduções Parciais de Capital11.1. Reduções Parciais de Capital    

Na fase de desinvestimento e verificando-se um excesso de liquidez reflectido no capital do Fundo, 

pode a entidade gestora, atendendo aos interesses dos participantes, proceder a uma distribuição do 

capital, com a consequente diminuição do valor nominal das unidades de participação. 

    

11.2. Reembolso11.2. Reembolso11.2. Reembolso11.2. Reembolso    

Em regra, os participantes apenas poderão pedir o reembolso das suas unidades de participação no 

termo do prazo do Fundo. Não obstante, assiste-lhes, ainda, o direito de em Assembleia de Participantes 

deliberar o reembolso antecipado, decorrente da liquidação antecipada do Fundo. Sobre este tema cfr. 

capítulo XII. 

 

Atendendo à política de investimento definida neste regulamento e se, na fase de desinvestimento (cfr. 

parte I, capítulo I ponto 1.2.), existir liquidez necessária, poderá a entidade gestora proceder, conforme 

foi referido anteriormente, à redução parcial do capital do Fundo (cfr. Ponto anterior). 

 

11.3.11.3.11.3.11.3. Liquidação Liquidação Liquidação Liquidação     

A liquidação e partilha do Fundo processa-se no final do período de desinvestimento referido no ponto 

1.2. do Capítulo I deste Regulamento, não havendo, em princípio, lugar a liquidação antes do final 

daquele período. Não obstante, pode a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no âmbito do 

disposto na alínea f) do art. 42º, da Lei n.º 16/2015 de 24 de Fevereiro,, determinar, antes do termo do 

período referido no ponto 1.2. do Capítulo I, a liquidação do Fundo. 

 

Porém, é conferida a possibilidade à entidade gestora de, se achar conveniente, propor à Assembleia de 

Participantes a liquidação antecipada do Fundo. Para que esta Assembleia possa deliberar, em primeira 

convocação, devem estar presentes ou representados pelos menos participantes que detenham 1/3 

das unidades de participação representativas do património do Fundo. Em segunda convocação, a 

Assembleia de Participantes pode deliberar seja qual for o número de participantes presentes ou 

representados. A deliberação, em primeira ou segunda convocatória deve ser aprovada por 2/3 dos 

votos emitidos.    

 

O pagamento do produto da liquidação aos participantes no Fundo será efectuado à medida que for 

feita a liquidação do património do Fundo, devendo a entidade gestora publicar imediatamente o facto 

no sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, www.cmvm.pt. A 

entidade gestora deverá, ainda, comunicar individualmente esse facto a cada um dos participantes 

informando-os do período da liquidação, bem como do prazo de pagamento. 
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O pagamento do produto da liquidação será efectuado por rateio. 

 

11.4.11.4.11.4.11.4.        Direito de preferência dos participantes na aquisição dos activos na fase de liquidação.Direito de preferência dos participantes na aquisição dos activos na fase de liquidação.Direito de preferência dos participantes na aquisição dos activos na fase de liquidação.Direito de preferência dos participantes na aquisição dos activos na fase de liquidação.    

Não obstante a fase de desinvestimento do Fundo se iniciar a partir do seu quinto ano, a partir do final 

do seu nono ano, e antes de ser disponibilizada a venda do património do Fundo a terceiros, os 

participantes terão a faculdade de exercer o direito de preferência na aquisição desses bens. 

Relativamente a esta possibilidade as regras definidas pela entidade gestora são as que seguidamente 

se expõem. 

 

Antes de se proceder à venda de uma obra de arte, a entidade gestora diligenciará para que seja 

efectuada a respectiva avaliação do bem, se este não tiver sido avaliado nos 6 meses anteriores. A 

avaliação dos activos será determinada por, pelo menos, duas entidades independentes que não 

tenham qualquer relação com a gestão do Fundo, o Comité de Investimento ou o Conselho Consultivo. 

Cada uma das entidades referidas procederá individualmente à avaliação de cada uma das obras de 

arte a alienar. O valor de referência que será considerado para a determinação do preço da obra de arte 

a alienar (preço indicativo de venda), corresponderá à média dos valores apresentados pelas referidas 

entidades para cada uma das obras de arte.   

 

A entidade gestora, no início do período de liquidação, fará publicar no sistema de difusão de 

informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, www.cmvm.pt, um anúncio sobre o preço 

indicativo de venda do(s) activo(s) objecto de alienação. 

 

Os participantes terão 10 dias úteis, a contar da data da publicação do anúncio, para manifestar o seu 

interesse relativamente à aquisição da obra de arte. Essa manifestação deverá ser efectuada através 

do envio de carta registada com aviso de recepção, ou através de carta entregue em mão (com 

protocolo) na morada da entidade gestora (cfr. Capítulo III), sendo que a intenção de compra será 

considerada válida, desde que a recepção da carta seja efectuada até às 17 horas do 10º dia, inclusive. 

Não serão consideradas como válidas as intenções de compra que não identifiquem inequivocamente 

a(s) obra(s) de arte, assim como aquelas que indiquem preço inferior ao preço indicativo de venda. 

 

Se apenas um participante manifestar interesse na aquisição da obra de arte, o respectivo Contrato-

Promessa de Compra e Venda deverá ser celebrado no prazo mínimo de 15 dias úteis e máximo de 30 

dias úteis, a contar do termo do prazo para a apresentação das manifestações de interesse dos 

participantes, nos termos das regras supra referidas. Caberá à entidade gestora definir a hora e o local 

para a celebração do Contrato-Promessa de Compra e Venda, através do envio ao participante de carta 

registada com aviso de recepção. 
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Se se verificar que existem dois ou mais participantes a manifestar interesse pela aquisição da(s) 

mesma(s) obra(s) de arte, a entidade gestora notificará os interessados para que, no prazo de 5 dias 

úteis, entreguem, pessoalmente e com protocolo, na morada da entidade gestora, carta fechada com 

proposta de aquisição, devendo o valor mínimo da oferta ser o preço indicativo de venda inicialmente 

proposto pela entidade gestora para a alienação do(s) activo(s). 

  

Recepcionadas as propostas em carta fechada e se a entidade gestora verificar que existem dois ou 

mais valores de oferta de aquisição exactamente iguais, a selecção do comprador da(s) obra(s) de arte 

será efectuada por sorteio realizado na presença dos interessados. Cabe à entidade gestora definir a 

hora e o local do sorteio, devendo notificar, por carta registada com aviso de recepção, os interessados. 

 

 

Caso a entidade gestora entenda conveniente, poderá publicar anúncio informando da data, hora e local 

de realização do leilão.  

 

Em Assembleia de Participantes realizada em 20 de Novembro de 2014 foi deliberada a supressão do 

direito de preferência conferido aos participantes durante os períodos (i) de prorrogação da duração 

inicial do Fundo, e (ii) da sua liquidação. 
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CAPÍTULO XIICAPÍTULO XIICAPÍTULO XIICAPÍTULO XII        ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTESASSEMBLEIA DE PARTICIPANTESASSEMBLEIA DE PARTICIPANTESASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES    

 

Têm o direito a participar na Assembleia de Participantes todos os detentores de unidades de 

participação do Fundo, cabendo a cada participante os votos correspondentes ao número de unidades 

de participação detidas. 

 

Compete à entidade gestora a convocação da Assembleia de Participantes, por aviso publicado com um 

mínimo de oito dias de antecedência, no sistema de divulgação da informação da CMVM, ou em 

alternativa por carta enviada a cada um dos participantes. 

 

Em regra, a Assembleia de Participantes pode deliberar, em primeira convocação, qualquer que seja o 

número de participantes presentes ou representados. Contudo, para as matérias referidas nas alíneas 

b), d) e e) infra, em primeira convocação, é necessário que estejam presentes ou representados na 

Assembleia, participantes que detenham pelo menos 1/3 das unidades de participação do Fundo. Em 

segunda convocatória, a Assembleia de Participantes pode deliberar seja qual for o número de 

participantes presentes ou representados. 

 

As deliberações são aprovadas pela maioria dos votos emitidos. Porém, relativamente às matérias 

referidas nas alíneas b), d) e e) infra, as deliberações devem ser aprovadas por dois terços dos votos 

emitidos, quer a Assembleia de Participantes reúna em primeira, quer em segunda convocação.  

 

É da competência da Assembleia de Participantes deliberar sobre as seguintes matérias: 

a. Aumento das comissões que constituem os encargos do Fundo; 

b. Aumento e redução de capital e respectivos termos e condições; 

c. Alteração da política de investimento; 

d. Fusão do Fundo com outros fundos de investimento alternativos; 

e. Liquidação antecipada do Fundo; 

f. Prorrogação do prazo de investimento e desinvestimento. 
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CAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIII    POLÍTICA DO FUNDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE VOTO POLÍTICA DO FUNDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE VOTO POLÍTICA DO FUNDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE VOTO POLÍTICA DO FUNDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE VOTO     

 

Não aplicável. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IIIII        OUTRAS INFORMAÇÕES OUTRAS INFORMAÇÕES OUTRAS INFORMAÇÕES OUTRAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEIEXIGIDAS POR LEIEXIGIDAS POR LEIEXIGIDAS POR LEI    

    

    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I        INFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDOINFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDOINFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDOINFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDO    

    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Denominação e data de constituição do FundoDenominação e data de constituição do FundoDenominação e data de constituição do FundoDenominação e data de constituição do Fundo    

Ver Parte I deste Regulamento. 

 

1.2. Descrição das Regras de Determinação dos Resultados e da sua Afectação1.2. Descrição das Regras de Determinação dos Resultados e da sua Afectação1.2. Descrição das Regras de Determinação dos Resultados e da sua Afectação1.2. Descrição das Regras de Determinação dos Resultados e da sua Afectação    

Como já foi mencionado previamente na Parte I, capítulo VI, ponto 6.2. supra, o Fundo será composto 

por obras de arte da mais diversa índole, podendo, ainda, acessoriamente ser constituído por 

numerário, depósitos bancários, certificados de depósito e outra aplicações nos mercados 

interbancários. 

 

Sempre que se justifique, a entidade gestora poderá para o efeito recorrer a avaliadores credenciados 

que constam de lista oficial. 

 

Assim, e com uma periodicidade semestral, e tendo presente que os custos de funcionamento são 

integralmente suportados pelo Fundo (contratação de avaliadores e do Conselho Consultivo do Fundo, 

comissões das entidades colocadoras e depositária, entre outros), é feita a determinação dos 

resultados do Fundo. Para o efeito serão observadas as regras e princípios contabilísticos gerais e, 

também, as decorrentes das normas regulamentares aplicáveis para o efeito. 

 

Os resultados serão, primariamente, afectos à cobertura dos custos de funcionamento do Fundo, 

sendo o remanescente repercutido, numa eventual valorização das unidades de participação que 

constituem o Fundo. 

    

1.31.31.31.3    Indicação das Bolsas de Valores ou dos Mercados onde as Unidades de Participação se Indicação das Bolsas de Valores ou dos Mercados onde as Unidades de Participação se Indicação das Bolsas de Valores ou dos Mercados onde as Unidades de Participação se Indicação das Bolsas de Valores ou dos Mercados onde as Unidades de Participação se 

encontram Admitidas à Negociaçãoencontram Admitidas à Negociaçãoencontram Admitidas à Negociaçãoencontram Admitidas à Negociação    

As unidades de participação não serão admitidas à negociação. 

 

1.41.41.41.4 Regras de Valorimetria das UnRegras de Valorimetria das UnRegras de Valorimetria das UnRegras de Valorimetria das Unidades de Participaçãoidades de Participaçãoidades de Participaçãoidades de Participação    

Ver Parte I, capítulo VIII deste Regulamento. 

 

1.5 1.5 1.5 1.5     Locais e Frequência da Publicação do Valor das Unidades de ParticipaçãoLocais e Frequência da Publicação do Valor das Unidades de ParticipaçãoLocais e Frequência da Publicação do Valor das Unidades de ParticipaçãoLocais e Frequência da Publicação do Valor das Unidades de Participação    

O valor das unidades de participação é divulgado junto das entidades gestora, colocadoras e 

depositária, e nas suas filiais, sucursais ou agências. 
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O valor semestral das unidades de participação pode, ainda, ser consultado através da Internet, no site 

www.banifib.com. 

 

Também com uma periodicidade semestral, será publicado no sistema de difusão de informação da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários no site www.cmvm.pt, o valor das unidades de participação. 

 

1.6 1.6 1.6 1.6     Data de Encerramento das Contas e Identificação do Revisor Oficial de CoData de Encerramento das Contas e Identificação do Revisor Oficial de CoData de Encerramento das Contas e Identificação do Revisor Oficial de CoData de Encerramento das Contas e Identificação do Revisor Oficial de Contasntasntasntas    

As contas anuais do Fundo são encerradas com referência a 31 de Dezembro de cada ano civil, sendo 

disponibilizadas nos quatro meses seguintes. 

 

As contas semestrais do Fundo são encerradas com referência a 30 de Junho de cada ano civil, sendo 

disponibilizadas nos dois meses seguintes. 

 

A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a BDO & Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr. António José Correia de Pina Fonseca, e cuja sede se 

situa na Avenida da República, nº 50 - 10º, 1069-211 LISBOA.    

    

1.7 1.7 1.7 1.7     Locais onde podem ser obtidos os Relatórios Periódicos e a NewsletterLocais onde podem ser obtidos os Relatórios Periódicos e a NewsletterLocais onde podem ser obtidos os Relatórios Periódicos e a NewsletterLocais onde podem ser obtidos os Relatórios Periódicos e a Newsletter    

O Prospecto e o Regulamento, bem como os documentos de prestação de contas anuais encontram-se 

disponíveis junto das entidades gestora, colocadora e depositária do Fundo. 

 

Concomitantemente será publicado um aviso no sistema de difusão da CMVM, www.cmvm.pt, 

informando 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 120 dias e 60 dias respectivamente. 

 

A entidade gestora fará publicar semestralmente, com referência ao último dia do mês imediatamente 

anterior, no sistema de difusão da CMVM, www.cmvm.pt, a composição discriminada da carteira do 

Fundo, o respectivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação, nos 

termos definidos pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

A newsletter, de periodicidade anual, a qual reunirá informação sobre as obras disponíveis para efeitos 

de cedência temporária, poderá ser obtida junto da entidade gestora. Por outro lado, constará 

igualmente desse documento a evolução do nível de risco inerente ao Fundo, com uma descrição dos 

respectivos condicionantes e de quaisquer factos relevantes que tenham impacto no valor do 

património do Fundo. 

 

1.8. 1.8. 1.8. 1.8.     Consultores de Investimento e Elementos Essenciais do Contrato de Prestação de ServiçosConsultores de Investimento e Elementos Essenciais do Contrato de Prestação de ServiçosConsultores de Investimento e Elementos Essenciais do Contrato de Prestação de ServiçosConsultores de Investimento e Elementos Essenciais do Contrato de Prestação de Serviços    

Não está perspectivado o recurso a consultores de investimento.  
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CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II        ENTIDADEENTIDADEENTIDADEENTIDADE    GESTORAGESTORAGESTORAGESTORA    

    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1.     Identificação da SociedadeIdentificação da SociedadeIdentificação da SociedadeIdentificação da Sociedade    

Denominação Social: Denominação Social: Denominação Social: Denominação Social: BANIF GESTÃO DE ACTIVOS, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 

S.A. 

Sede Social: Sede Social: Sede Social: Sede Social:  Avenida José Malhoa, nº 22, 2º piso, 1099-012 Lisboa 

Capital Subscrito e Realizado: Capital Subscrito e Realizado: Capital Subscrito e Realizado: Capital Subscrito e Realizado: €2.000.000 

Número único de pessoa colectiva e matrícula da conservatória do registo cNúmero único de pessoa colectiva e matrícula da conservatória do registo cNúmero único de pessoa colectiva e matrícula da conservatória do registo cNúmero único de pessoa colectiva e matrícula da conservatória do registo comercial de Lisboa: 502 603 omercial de Lisboa: 502 603 omercial de Lisboa: 502 603 omercial de Lisboa: 502 603 

046046046046    

A entidade gestora constituiu-se em 23 de Abril de 1991 e encontra-se registada na Comissão de 

Mercado de Valores Mobiliários como intermediário financeiro autorizado desde 8 de Novembro de 1991. 

 

Na qualidade de sociedade financeira, a entidade gestora encontra-se sujeita à supervisão do Banco de 

Portugal e a actividade de intermediação financeira que exerce é supervisionada pela Comissão de 

Mercado de Valores Mobiliários. 

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2.     Composição dos Órgãos Sociais Composição dos Órgãos Sociais Composição dos Órgãos Sociais Composição dos Órgãos Sociais     

    

A composição dos Órgãos Sociais da entidade gestora é a seguinte: 

 

Presidente:  Dr. Armando José Vale de Avelar Bandeira 
 
Vice-Presidente: Dra. Marta Patrício Ferreira Oliveira Almeida 
 
Vogais:   Dra. Ana Cristina Rebelo Nunes Felisberto Castelo Correia     
   Dr. Francisco Santos Marques Pires Marques    
   Dra. Sofia Barreira Leite Borges 

 
Órgão de Fiscalização: 
 

Efectivo:    PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Lda, representada por José Manuel Henriques Bernardo (ROC) 

 
Suplente:  Dr. Jorge Manuel Santos Costa (ROC) 

 

 
Mesa da Assembleia Geral:  
        
Presidente: Dr. Carlos Miguel de Lucena Coutinho Taveira Rebocho  

Secretário: Dra. Ângela Maria Simões Cardoso Seabra Lourenço 
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Principais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da sociedade gestoraPrincipais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da sociedade gestoraPrincipais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da sociedade gestoraPrincipais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da sociedade gestora::::    
    
    
Dr. Armando José Vale de Avelar BandeiraDr. Armando José Vale de Avelar BandeiraDr. Armando José Vale de Avelar BandeiraDr. Armando José Vale de Avelar Bandeira    

Presidente do Conselho de Administração: 

Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A 

    

Dra. Marta Patrícia Ferreira Oliveira AlmeidaDra. Marta Patrícia Ferreira Oliveira AlmeidaDra. Marta Patrícia Ferreira Oliveira AlmeidaDra. Marta Patrícia Ferreira Oliveira Almeida    

Vogal do Conselho de Administração: 

Banif Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A 

 

Dr. FrancisDr. FrancisDr. FrancisDr. Francisco Santos Marques Pires Marquesco Santos Marques Pires Marquesco Santos Marques Pires Marquesco Santos Marques Pires Marques    

Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

Gestarquipark – Sociedade Imobiliária, SA 

 

Dr. Ana Cristina Rebelo Nunes Felisberto Castelo CorreiaDr. Ana Cristina Rebelo Nunes Felisberto Castelo CorreiaDr. Ana Cristina Rebelo Nunes Felisberto Castelo CorreiaDr. Ana Cristina Rebelo Nunes Felisberto Castelo Correia    

Secretária da Mesa da Assembleia Geral: 

Gestarquipark – Sociedade Imobiliária, SA 

 

DDDDra. Sofia Barreira Leite Borgesra. Sofia Barreira Leite Borgesra. Sofia Barreira Leite Borgesra. Sofia Barreira Leite Borges    

Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

AMP – Gestão de Activos, SA 

Secretária da Mesa da Assembleia Geral: 

Atrium Investimentos – SFC, SA 

Sócia: 

Sociedade de Advogados SLBA – Sociedade de Advogados SPRL 
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3.     Obrigações e Direitos da Sociedade Gestora Obrigações e Direitos da Sociedade Gestora Obrigações e Direitos da Sociedade Gestora Obrigações e Direitos da Sociedade Gestora     

Como responsável pela administração do Fundo e sua legal representante, compete à entidade gestora 

comprar, vender, permutar e/ou subscrever quaisquer valores que nos termos da Lei e do Prospecto 

podem integrar o património do Fundo, exercer os direitos directa ou indirectamente relacionados com 

os bens do Fundo e, em geral, praticar todos os actos necessários ou concernentes à sua correcta 

administração. 

 

Em particular, compete à entidade gestora: 

− emitir, em ligação com a entidade depositária, as unidades de participação do Fundo e autorizar 

o seu reembolso; 

− determinar, nos termos legais, o valor do Fundo e das respectivas unidades de participação, dá-

lo a conhecer aos participantes e ao público em geral e emitir declarações fiscais;  

− gerir o património do Fundo, incluindo a selecção, aquisição e alienação seleccionar os valores 

que constituirão o dos activos do Fundo, de acordo com a política de investimentos e efectuar 

ou dar instruções à entidade depositária para que este efectue ou dê instruções para serem 

efectuadas as operações adequadas à execução de tal política; 

− gerir o risco associado ao investimento, incluindo a sua identificação, avaliação e 

acompanhamento; 

− fornecer, nos termos da Lei e do Prospecto, toda a informação necessária; 

− manter em ordem as contas do Fundo; 

− prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do Fundo, sem prejuízo da 

legislação específica aplicável a estas actividades;  

− esclarecer e analisar as questões e reclamações dos participantes; 

− observar e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documentos constitutivos do 

Fundo e dos contratos celebrados no âmbito do Fundo;  

− proceder ao registo dos participantes, se aplicável;  

− distribuir rendimentos; 

− efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo enviar certificados; 

− registar e conservar os documentos; 

− comercializar as unidades de participação. 

 

No exercício das funções respeitantes à gestão de organismo de investimento alternativo, à entidade 

gestora compete ainda, no que respeita aos activos deste, nomeadamente: 

- prestar os serviços necessários ao cumprimento das suas obrigações fiduciárias; 

- prestar outros serviços relacionados com a gestão do Fundo e activos, incluindo sociedades, em que 

tenha investido por conta do Fundo. 
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- cumprir os deveres de informação exigíveis legalmente.. 

 

A entidade gestora assume, para com os participantes, o irrevogável compromisso de administrar os 

valores patrimoniais do Fundo de acordo com a política de investimento. 

 

A entidade gestora será responsável pela monitorização e controle das diferentes entidades por ela 

subcontratadas, as quais serão incumbidas de distintas tarefas relacionadas com o funcionamento do 

Fundo. 

 

A entidade gestora do Fundo responde por todos os compromissos assumidos no âmbito do Prospecto 

do Fundo. 

 

A entidade gestora poderá, ainda, efectuar toda e qualquer outra actividade que não lhe seja legal ou 

contratualmente vedada. 
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III        REGIME FISCALREGIME FISCALREGIME FISCALREGIME FISCAL        

    

1.1.1.1. FundoFundoFundoFundo    

    

1.11.11.11.1    IRCIRCIRCIRC    

 

1.1.11.1.11.1.11.1.1    Regra geralRegra geralRegra geralRegra geral    

 

Até 30 de Junho de 2015 

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

valias, são tributados por retenção na fonte, como se de uma pessoa singular se tratasse, ou 

autonomamente, às mesmas taxas, caso tal retenção, sendo devida, não tenha sido efectuada. São 

abrangidos por este regime, designadamente, os juros de obrigações e de depósitos bancários, bem 

como os dividendos, os quais, sendo obtidos pelo Fundo em território português, são tributados a uma 

taxa de 28%.  

 

Os rendimentos obtidos pelo Fundo sobre os quais não seja devida retenção na fonte em sede de IRS, 

são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

    

Os rendimentos obtidos pelo Fundo fora do território português, que não sejam considerados mais-

valias, são tributados autonomamente à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, 

de rendimentos provenientes de fundos de investimento e de dividendos; quanto aos demais tipos de 

rendimentos obtidos pelo Fundo fora do território português, são tributados autonomamente à taxa de 

25%. 

    

As mais-valias obtidas pelo Fundo, seja no território português ou no estrangeiro, são tributadas como 

se de uma pessoa singular se tratasse, efectuando-se a tributação autonomamente à taxa de 25% 

sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano.  

 

Aos rendimentos obtidos fora do território português por Fundos de Investimento constituídos e a 

operar de acordo com a legislação nacional poderá ser aplicado o mecanismo de crédito de imposto por 

dupla tributação internacional, nos termos do qual, ao imposto devido pelo Fundo deduz-se a menor das 

seguintes importâncias: 

• o imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos 

em causa; 

• o imposto que seria devido pelo Fundo se aqueles rendimentos tivessem sido obtidos em 

Portugal. 

 

Se existir uma convenção para eliminar a dupla tributação entre Portugal e o país de origem dos 
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rendimentos, que não exclua da sua aplicação os Fundos de Investimento, a dedução, a título de crédito 

de imposto, não pode ultrapassar o imposto que seria pago nesse país nos termos previstos na 

convenção. 

Sendo obtidos rendimentos de diversos países, a dedução deve ser calculada separadamente para cada 

tipo de rendimento procedente de cada país. 

 

Os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de 

tributação, pelas respectivas importâncias líquidas dos impostos sobre o rendimento pago no 

estrangeiro. 

 

A partir de 1 de Julho de 2015 

A partir de 1 de Julho de 2015, o lucro tributável do Fundo será tributado à taxa geral prevista no n.º 1 

do artigo 87.º Código do IRC e corresponderá ao resultado líquido do exercício, apurado de acordo com as 

normas contabilísticas legalmente aplicáveis. 

 

No entanto, encontram-se excluídos, para efeitos do apuramento do lucro tributável do Fundo, os 

rendimentos de capitais, os rendimentos prediais e as mais-valias auferidas pelo mesmo, excepto 

quando estes rendimentos provenham de entidades com residência ou domicílio em país, território ou 

região sujeito a um regime claramente mais favorável constante de lista aprovada em portaria do 

membro do Governo responsável pela área das finanças. 

 

Adicionalmente, não são dedutíveis para efeitos do apuramento do lucro tributável do Fundo os gastos 

ligados a rendimentos de capitais, rendimentos prediais e a mais-valias, apenas sendo dedutíveis para 

este efeito, gastos administrativos e outros gastos gerais de funcionamento não ligados a 

rendimentos excluídos de tributação. 

 

Os prejuízos fiscais apurados pelo Fundo em determinado período de tributação nos termos referidos 

nos parágrafos anteriores, poderão ser deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais 

dos 12 períodos de tributação posteriores, não podendo, no entanto, a dedução a efectuar em cada um 

dos períodos de tributação, exceder 70% do respectivo lucro tributável. 

 

O Fundo encontra-se isento de derrama municipal e derrama estadual, não se encontrando, igualmente, 

obrigado a efectuar pagamentos por conta ou pagamentos especiais por conta. 

 

O Fundo encontra-se sujeito a tributação autónoma sobre os encargos com viaturas ligeiras de 

passageiros ou mistas, despesas de representação, despesas confidenciais e ajudas de custo, caso 

aplicável. 
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A liquidação de imposto é efectuada através da declaração Modelo 22, até ao último dia do mês de Maio 

do ano seguinte ao qual respeitam os rendimentos, devendo o imposto apurado ser pago no mesmo 

prazo. 

 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    Regime transitórioRegime transitórioRegime transitórioRegime transitório    

    

Para efeitos do apuramento do lucro tributável dos períodos de tributação que se iniciem em, ou após, 1 

de Julho de 2015, as mais-valias e menos-valias relativas aos elementos patrimoniais do Fundo 

adquiridos até 30 de Junho de 2015 são apuradas e tributadas, à taxa de 25% sobre o saldo líquido 

entre as mais-valias e as menos-valias apurado, considerando-se como valor de realização o seu valor 

de mercado na data de entrada em vigor do novo regime de tributação do Fundo. 

 

O imposto apurado nos termos do parágrafo anterior deverá ser entregue através da declaração 

Modelo 22 correspondente ao período de tributação em que aqueles activos sejam resgatados, 

reembolsados, amortizados, liquidados ou transmitidos. 

 

A diferença entre o valor da contraprestação recebida e o valor de mercado utilizado para efeitos do 

cálculo da mais-valia ou menos-valias a tributar em conformidade com o acima referido, encontrar-se-á 

excluído de tributação ao abrigo do novo regime de tributação do Fundo. 

 

1.21.21.21.2    Imposto do SeloImposto do SeloImposto do SeloImposto do Selo    

Os fundos de investimento mobiliários estão sujeitos a Imposto do Selo, sobre o valor líquido global do 

fundo, correspondente à medida dos valores comunicados à CMVM ou divulgados pelas entidades 

gestoras, com excepção do valor correspondente aos activos relativos a unidades de participação ou 

participações sociais detidas em organismos de investimento colectivo abrangidos pelo regime 

estabelecido no artigo 22.º do EBF, no último dia de cada mês do trimestre, às seguintes taxas: 

• 0,0025% por cada trimestre, relativamente a organismos de investimento colectivo que invistam, 

exclusivamente, em instrumentos de mercado monetário e de depósitos; e 

• 0,0125% por cada trimestre, relativamente aos outros organismos de investimento colectivo. 

 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3.     IVA IVA IVA IVA ----    Regime especial de tributação dos bens em segunda mão, Regime especial de tributação dos bens em segunda mão, Regime especial de tributação dos bens em segunda mão, Regime especial de tributação dos bens em segunda mão, objectos de arte, de colecção e objectos de arte, de colecção e objectos de arte, de colecção e objectos de arte, de colecção e 

antiguidadesantiguidadesantiguidadesantiguidades    

    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    Regras GeraisRegras GeraisRegras GeraisRegras Gerais    

1.3.1.1 Incidência objectiva e subjectiva 

As transmissões de objectos de arte, de colecção e antiguidades, efectuadas por sujeitos passivos 

revendedores, estão sujeitas a IVA segundo o regime especial de tributação da margem, consagrado no 

Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. 
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São qualificados como objectos de arte, de colecção e antiguidades os bens mencionados na lista anexa 

ao Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. 

 

Considera-se sujeito passivo revendedor o sujeito passivo que, no âmbito da sua actividade, compra, 

afecta às necessidades da sua empresa ou importa, para revenda, objectos de arte, de colecção ou 

antiguidade, quer esse sujeito passivo actue por conta própria, quer por conta de outrem nos termos 

de um contrato de comissão de venda, com vista à sua adjudicação em leilão. 

 

Ficam sujeitos a este regime especial de tributação em IVA as transmissões dos referidos bens, 

efectuadas por sujeitos passivos revendedores, desde que os mesmos tenham sido adquiridos no 

território da Comunidade nas seguintes condições: 

• a uma pessoa não sujeito passivo de imposto; 

• a um sujeito passivo de imposto, desde que a transmissão feita por este  tenha sido isenta de 

imposto, ao abrigo do disposto no n.º 32 do artigo 9º do CIVA, ou de disposição legal idêntica 

vigente no Estado membro onde tiver sido efectuada a transmissão; 

• a um sujeito passivo de imposto, desde que a transmissão feita por este tenha tido por objecto 

um bem de investimento e tenha sido isenta de imposto, ao abrigo do artigo 53º do Código do IVA 

ou de disposição legal idêntica vigente no Estado membro onde tiver sido efectuada a 

transmissão; 

• a um sujeito passivo revendedor, desde que a transmissão dos bens por esse sujeito passivo 

revendedor tenha sido efectuada ao abrigo do regime da margem previsto no Decreto-Lei n.º 

199/96, de 18 de Outubro, ou de regulamentação idêntica vigente no Estado membro onde a 

transmissão dos bens tiver sido efectuada. 

 

1.3.1.2. Regime da Margem e Regime Geral 

Regime da Margem 

Os sujeitos passivos revendedores podem optar pela aplicação do regime especial da tributação da 

margem, nas transmissões: 

• de objectos de arte, de colecção ou de antiguidades que eles próprios tenham importado; 

• de objectos de arte adquiridos no interior da Comunidade ao seu autor, herdeiros ou legatários; 

• de objectos de arte que tenham sido adquiridos a um outro sujeito passivo não revendedor, 

desde que a transmissão por esse outro sujeito passivo ou a aquisição intracomunitária dos bens 

pelo sujeito passivo, revendedor, se for caso disso, tenha beneficiado da taxa reduzida de IVA 

prevista nas alíneas c) e d) do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. 

 

O direito de opção deve ser exercido relativamente ao conjunto de operações e depende de prévia 

comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira. A opção tem efeitos imediatos e deverá ser mantida 
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por um período de, pelo menos, dois anos civis completos. 

 

O sujeito passivo revendedor, que destine os bens adquiridos a transmissões sujeitas ao regime 

especial de tributação da margem, não poderá deduzir o imposto sobre o valor acrescentado devido ou 

pago, relativamente:  

• aos objectos de arte, de colecção ou antiguidades por ele importados; 

• aos objectos de arte que lhe são ou venham a ser transmitidos pelo seu autor, herdeiros ou 

legatários; 

• aos objectos de arte que lhe são ou venham a ser transmitidos por um sujeito passivo não 

revendedor., desde que a transmissão ou aquisição intracomunitária dos bens por esse outro 

sujeito passivo tenha beneficiado da aplicação da taxa reduzida de imposto, especificamente 

prevista nas alíneas c) e e) do regime especial de tributação da margem. 

 

No entanto, o sujeito passivo revendedor poderá deduzir o imposto que tenha onerado as reparações, 

manutenção ou outras prestações de serviços referentes aos bens sujeitos ao regime especial de 

tributação da margem. 

 

O imposto liquidado pelo sujeito passivo revendedor nas transmissões de bens sujeitas ao regime 

especial de tributação da margem não é dedutível pelo sujeito passivo adquirente, ainda que este 

destine os bens ao exercício de uma actividade tributada. 

Regime Geral 

Não obstante a opção pelo regime especial de tributação da margem, o revendedor poderá optar pela 

liquidação do imposto nos termos gerais do Código do IVA, em relação a cada transmissão sujeita ao 

regime especial.  

 

Caso se verifique a opção pelo regime geral, o sujeito passivo revendedor pode deduzir o imposto que 

tenha suportado na aquisição ou importação. 

 

1.3.1.3. Valor Tributável 

O valor tributável das transmissões de bens abrangidas pelo regime da margem corresponde à 

diferença entre a contraprestação obtida ou a obter do cliente, determinada nos termos do artigo 16.º 

do Código do IVA e o preço de compra dos mesmos bens, acrescido do IVA, caso este tenha sido 

liquidado e venha expresso em factura ou documento equivalente. 

 

Caso os bens tenham sido importados pelo próprio sujeito passivo revendedor, o preço de compra será 

igual ao valor tributável na importação, acrescido do imposto devido ou pago na importação.  

 

Quando não seja possível determinar o preço de compra de objectos de arte, considera-se como valor 

tributável um valor igual a 50% da contraprestação obtida ou a obter do adquirente.   
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O apuramento do imposto devido é efectuado individualmente em relação a cada bem, não podendo o 

excesso do preço de compra sobre o preço de venda afectar o valor tributável de outras transmissões. 

 

1.3.1.4  Taxa de IVA 

A taxa reduzida de IVA de 6 % é aplicável: 

• às importações de objectos de arte;  

• às transmissões de objectos de arte efectuadas pelo seu autor, herdeiros ou legatários; 

• às transmissões de objectos de arte efectuadas ocasionalmente por um sujeito passivo não 

revendedor, se esses bens tiverem sido importados pelo próprio sujeito passivo, adquiridos ao 

seu autor, herdeiros ou legatários ou lhe tiverem conferido direito à dedução total do imposto 

aquando da sua aquisição; 

• às aquisições intracomunitárias de objectos de arte, efectuadas por um sujeito passivo 

revendedor, quando a transmissão correspondente pudesse ser sujeita a taxa reduzida, de 

acordo com as condições previstas no ponto anterior, caso tivesse ocorrido em território 

nacional; 

• às aquisições intracomunitárias de objectos de arte, efectuadas por um sujeito passivo 

revendedor, quando o sujeito passivo vendedor desses bens, em outro Estado-Membro, seja o 

seu autor, herdeiros ou legatários. 

 

1.3.1.5 Isenções 

As transmissões de bens em questão, sujeitas ao regime especial de tributação da margem, beneficiam 

da isenção de IVA, quando efectuadas ao abrigo do artigo 14.º do Código deste imposto (isenções nas 

exportações, operações assimiladas e transportes internacionais).  

 

Esta isenção confere o direito à dedução do imposto suportado nas respectivas aquisições, desde que 

venha expresso na factura ou documento equivalente. 

 

1.3.2. Regime Especial das Vendas em Leilão1.3.2. Regime Especial das Vendas em Leilão1.3.2. Regime Especial das Vendas em Leilão1.3.2. Regime Especial das Vendas em Leilão    

O regime especial de tributação da margem é igualmente aplicável às transmissões de bens efectuadas 

por organizadores de vendas em leilão que actuem em nome próprio, nos termos de um contrato de 

comissão de venda desses bens em leilão, por conta de: 

• qualquer pessoa que não seja sujeito passivo de imposto; 

• outro sujeito passivo, desde que a transmissão feita por este  tenha sido isenta de imposto, ao 

abrigo do disposto no n.º 32 do artigo 9º do CIVA, ou de disposição legal idêntica vigente no Estado 

membro onde tiver sido efectuada a transmissão; 

• outro sujeito passivo, desde que a transmissão feita por este tenha tido por objecto um bem de 

investimento e tenha sido isenta de imposto, ao abrigo do artigo 53º do Código do IVA ou de 
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disposição legal idêntica vigente no Estado membro onde tiver sido efectuada a transmissão; 

• outro sujeito passivo revendedor, desde que a transmissão dos bens por esse sujeito passivo 

revendedor tenha sido efectuada ao abrigo do regime da margem previsto no Decreto-Lei n.º 

199/96, de 18 de Outubro, ou de regulamentação idêntica vigente no Estado membro onde a 

transmissão dos bens tiver sido efectuada. 

 

O valor tributável das transmissões de objectos de arte, de colecção ou antiguidades, efectuadas por 

organizadores de vendas em leilão corresponde ao montante facturado ao comprador deduzido do: 

• montante pago ou a pagar ao organizador de vendas em leilão; e 

• do montante de imposto devido pelo organizador de vendas em leilão, relativo à transmissão dos 

bens. 

 

Por sua vez, o montante líquido pago ou a pagar pelo organizador de vendas em leilão ao seu comitente 

é igual à diferença entre: 

• O preço de adjudicação do bem em leilão; e  

• O montante da comissão obtida ou a obter, pelo organizador de vendas em leilão, do respectivo 

comitente, de acordo com o estabelecido no contrato de comissão de venda. 

 

1.3.3 Operações Intracomunitárias1.3.3 Operações Intracomunitárias1.3.3 Operações Intracomunitárias1.3.3 Operações Intracomunitárias    

As aquisições intracomunitárias de objectos de arte, de colecção ou antiguidades não são sujeitas a 

IVA se o vendedor for:  

• um sujeito passivo revendedor ou organizador de vendas em leilão; e 

• os bens transmitidos tenham sido sujeitos, no Estado membro de expedição ou transporte, 

a um regime especial de tributação idêntico ao regime especial de tributação da margem 

previsto no Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. 

 

As transmissões intracomunitárias de objectos de arte, de colecção ou de antiguidades, expedidos ou 

transportados para outro Estado membro, efectuadas ao abrigo do regime especial de tributação da 

margem, por um sujeito passivo revendedor ou por um organizador de vendas em leilão, agindo como 

tal, são tributáveis em IVA. 

 

Não obstante o disposto no artigo 10.º do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias, relativo às 

vendas à distância realizadas fora do território nacional, as transmissões de objectos de arte, de 

colecção ou de antiguidades, efectuadas ao abrigo do regime especial de tributação da margem, são 

tributáveis em IVA. 

 

1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4     Cedência temporária de objectos de arteCedência temporária de objectos de arteCedência temporária de objectos de arteCedência temporária de objectos de arte    

A cedência temporária de objectos de arte configura uma prestação de serviços sujeita a IVA, nos 
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termos gerais, à taxa normal deste imposto. 

 

2.2.2.2.    ParticipanteParticipanteParticipanteParticipante    

    

2.1 IRS e IRC 

 

Até 30 de Junho de 2015 

2.1.1 Residentes (ou não residentes com estabelecimento estável) 

 

Pessoas singulares 

Os titulares de unidades de participação residentes em Portugal que sejam sujeitos passivos de IRS e 

detenham tais unidades de participação fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou 

agrícola, são isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a essas unidades de 

participação, podendo, no entanto, optar pelo englobamento desses rendimentos, caso em que o 

imposto pago pelo fundo de investimento, seja por retenção na fonte, seja por tributação autónoma, 

será dedutível à colecta de IRS dos titulares das unidades de participação, ou reembolsado, em caso de 

inexistência ou insuficiência de colecta.  

 

Os sujeitos passivos de IRS residentes em Portugal que detenham as unidades de participação no 

âmbito da sua actividade comercial, industrial ou agrícola são tributados em IRS quanto aos 

rendimentos respeitantes a essas unidades de participação, os quais, apesar de não sujeitos a 

retenção na fonte, constituem um proveito a ser incluído no apuramento do resultado tributável 

imputável a tal actividade. O imposto pago pelo fundo de investimento, seja por retenção na fonte seja 

por tributação autónoma, é dedutível à colecta de IRS dos titulares das unidades de participação, ou 

reembolsado, em caso de inexistência ou insuficiência de colecta. 

 

Não incide qualquer tributação quando os valores pagos aos titulares das unidades de participação 

correspondem a mero reembolso do capital investido.  

 

Caso o fundo de investimento obtenha dividendos de sociedades residentes em Portugal ou noutros 

Estados membro da UE e tais sociedades sejam elegíveis no âmbito da Directiva 2011/96/EU, de 30 de 

Novembro (Directiva Mães/Filhas), os rendimentos respeitantes às unidades de participação, na 

parcela correspondente a tais dividendos, apenas são englobados (caso se opte pelo englobamento ou 

este seja obrigatório) em 50% do seu valor.  

 

O saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultante da transmissão onerosa de unidades de 

participação, apurado durante o ano por sujeitos passivos de IRS residentes em Portugal, é tributado 

em IRS à taxa especial de 28% (ou 22,40%, caso se trate de sujeito passivo residente na Região 
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Autónoma dos Açores), sem prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento. 

 

As mais e menos-valias apuradas na transmissão onerosa das unidades de participação, caso as 

mesmas sejam detidas no âmbito de actividade comercial, industrial ou agrícola contribuem para o 

cômputo do rendimento empresarial e profissional, sendo tributadas de acordo com as regras 

previstas no Código do IRS previstas para os rendimentos da Categoria B. 

 

Pessoas colectivas 

Os titulares de unidades de participação residentes em Portugal que sejam sujeitos passivos de IRC, 

assim como os estabelecimentos estáveis localizados no território português de entidades não 

residentes em Portugal, são tributados em IRC quanto aos rendimentos respeitantes a essas unidades 

de participação os quais, apesar de não sujeitos a retenção na fonte, constituem um proveito a ser 

incluído no apuramento do respectivo resultado tributável de IRC, o qual é tributado à taxa geral de 

21% (ou 16,80%, caso se trate de sujeito passivo residente na Região Autónoma dos Açores), sem 

prejuízo da eventual aplicação de um regime especial em função de características do sujeito passivo.  

 

O imposto pago pelo fundo de investimento, seja por retenção na fonte, seja por tributação autónoma, 

é dedutível à colecta de IRC dos titulares das unidades de participação, ou reembolsado, em caso de 

inexistência ou insuficiência de colecta. Não incide qualquer tributação quando os valores pagos aos 

titulares das unidades de participação correspondem a mero reembolso do capital investido.  

 

O saldo positivo entre as mais e menos-valias resultante da transmissão onerosa de unidades de 

participação, apurado durante o ano por sujeitos passivos de IRC residentes em território português, 

concorre para a formação do seu lucro tributável, em sede de IRC. 

 

A aquisição gratuita de valores aplicados em fundos de investimento mobiliário, por pessoas colectivas 

residentes em Portugal ou por estabelecimentos estáveis aqui situados, é tributada em IRC, enquanto 

incremento patrimonial positivo, sendo, assim, de incluir no apuramento do resultado tributável de IRC 

da entidade adquirente. 

 

2.1.2 Não Residentes (sem estabelecimento estável) 

 

Pessoas singulares e colectivas  

Os titulares de unidades de participação residentes fora do território português (e que não disponham 

no território português de estabelecimento estável ao qual tais unidades de participação sejam 

imputáveis), quer se tratem de pessoas singulares ou de pessoas colectivas, são isentos de tributação 

em Portugal relativamente aos rendimentos respeitantes a essas unidades de participação, não 

podendo optar pelo seu englobamento. 
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As mais-valias realizadas pelo titular (pessoa singular ou colectiva) não residente sem estabelecimento 

estável em território português com a transmissão onerosa de unidades de participação em Fundos de 

Investimento Nacionais estão isentas de IRS e de IRC, excepto se: 

� O titular não residente estiver domiciliado numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente 

mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro (com a 

redacção vigente à data); ou 

� Em caso de pessoa colectiva, for detida, directa ou indirectamente, em mais de 25% por entidades 

residentes. 

 

Neste caso, o saldo anual positivo entre as mais e menos-valias é tributado à taxa especial de 28%, se o 

titular for pessoa singular, ou à taxa de 25% se for pessoa colectiva. 

 

A aquisição gratuita de valores aplicados em fundos de investimento mobiliário, por pessoas colectivas 

residentes fora do território português e que não disponham neste território de estabelecimento 

estável a que seja imputável a referida aquisição, é tributada em IRC, enquanto incremento patrimonial 

positivo, a uma taxa de 25%. 

 

Após 1 de Julho de 2015 

2.1.3 Residentes 

 

Pessoas singulares 

� Os rendimentos distribuídos pelo Fundo a pessoas singulares residentes (ou não residentes com 

estabelecimento estável em Portugal), estão sujeitos a retenção na fonte com carácter 

definitivo, com opção pelo englobamento, (quando os rendimentos sejam obtidos fora do âmbito 

de uma actividade comercial, industrial ou agrícola), à taxa de de 28%; 

� Os rendimentos decorrentes de resgates de unidades de participação auferidos por sujeitos 

passivos de IRS residentes em território português fora do âmbito de uma actividade comercial, 

industrial ou agrícola, são tributados por retenção na fonte, à taxa de 28%. 

� Os ganhos e perdas decorrentes da alienação onerosa de unidades de participação deverão ser 

considerados no saldo anual entre as mais-valias e as menos-valias geradas com a venda de 

valores mobiliários, o qual, se positivo, será tributado à taxa especial de 28%. 

 

No caso de rendimentos decorrentes de unidades de participação adquiridas em mercado secundário, o 

adquirente deve comunicar à entidade registadora ou depositária, ou, na ausência destas, à entidade 

responsável pela gestão do Fundo, a data e o valor de aquisição, sobre prejuízo de a retenção na fonte 

sobre os rendimentos decorrentes de resgate recaírem sobre o montante bruto do mesmo. 
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Pessoas colectivas 

� Os rendimentos distribuídos pelo Fundo a pessoas colectivas residentes (ou não com 

estabelecimento estável em Portugal), estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de de 25%. 

 

A retenção na fonte efectuada tem natureza de imposto por conta, excepto quando o titular 

beneficie de isenção de IRC que exclua rendimentos de capitais, caso em que tem carácter 

definitivo 

 

� As mais-valias e menos-valias obtidas através do resgate ou alienação onerosa de unidades de 

participação em fundos de investimento mobiliário serão tributadas no cômputo do resultado 

fiscal do período em que essas mais-valias e menos-valias forem apuradas, à taxa legalmente em 

vigor nessa data. 

 

2.1.4 Não residentes 

Os rendimentos de unidades de participação no Fundo auferidos por participantes não residentes (sem 

estabelecimento estável em Portugal) estão isentos de IRS ou IRC. 

 

A isenção em apreço não é aplicável nas seguintes situações: 

� Os beneficiários sejam residentes em país, territórios ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do mesmo do Governo 

responsável pelas finanças; 

� Os beneficiários sejam entidades não residentes que sejam detidas, directa ou indirectamente, 

em mais de 25% por entidades ou pessoas singulares residentes em território nacional. 

 

Os titulares dos rendimentos devem fazer prova da qualidade de não residente em território português 

perante a entidade que se encontra obrigada a efectuar a retenção na fonte, até ao dia 20 do mês 

seguinte àquele em que o rendimento respeita. 

 

2.2 Regime transitório 

A tributação dos rendimentos das unidades de participação auferidas pelos participantes do Fundo, 

nos termos acima expostos, incide apenas sobre a parte dos rendimentos gerados a partir de 1 de 

Julho de 2015, considerando-se, para efeitos de determinação de mais-valias ou menos-valias 

resultados na transmissão onerosa das unidades de participação, ou do seu resgate, como valor de 

aquisição o valor de mercado a 30 de Junho de 2015 ou, se superior, o valor de aquisição das mesmas. 

 

Para efeitos do exposto no parágrafo anterior, consideram-se distribuídos ou resgatados aos 

participantes, em primeiro lugar e até à sua concorrência, os rendimentos gerados até 1 de Julho de 

2015 e que, até essa data, não tenham sido distribuídos ou resgatados. 
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A sociedade gestora do Fundo é obrigada a comunicar a cada participante, quando procedam ao 

pagamento de rendimentos abrangidos obtidos até 30 de Junho de 2015, o montante de rendimento 

pago e o respectivo montante de imposto que lhe corresponda. 

 

No que respeita a rendimentos de fundos de investimento, respeitantes ao período decorrido até 30 de 

Junho de 2015, aplicar-se-ão as regras previstas em 2.1.1 e 2.1.2. 

 
 


