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PARTE I – REGULAMENTO DE GESTÃO DO OIC 

 

CAPÍTULO I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O OIC, A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E 

OUTRAS ENTIDADES 

 

1. O OIC 

a) A denominação do OIC é INVEST IBÉRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE 

ACÇÕES. Anteriormente designava-se por ALVES RIBEIRO – MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL – 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES. 

b) A constituição do OIC foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Abril 

de 1999, sendo registado nessa comissão com o número 8006, por um período de 5 anos, tendo 

sido prorrogado por um período adicional de 3 anos. Mediante decisão dos Participantes, 

tomada em Assembleia de Participantes, realizada em 23 de Fevereiro de 2007, foi efectuada a 

sua transformação em OIC Aberto. 

c) O OIC iniciou a sua atividade em 30 de Abril de 1999. 

d) A data da última actualização do Regulamento de Gestão foi em 14 de Dezembro de 2016. 

e) O número de participantes do OIC em 31 de Dezembro de 2016 é de 147. 

 

2. A entidade responsável pela gestão 

a) O OIC é gerido pela Invest Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliários, S.A., com sede na Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 11º andar, em Lisboa. 

b) A entidade responsável pela gestão é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente 

realizado no valor de Eur 250.000,00. 

c) A entidade responsável pela gestão constituiu-se em 11 de Março de 1998 e encontra-se 

registada na CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 26 de Novembro de 1998, 

com o número 259. 

d) A entidade responsável pela gestão actua por conta dos Participantes e no interesse exclusivo 

deles, cabendo-lhe a responsabilidade pela administração, gestão e representação do OIC. 

e) À entidade responsável pela gestão do OIC, compete-lhe, em especial: 

(i) Gerir o investimento, praticando os actos e operações necessários à boa concretização da 

política de investimento, em especial: 

 Seleccionar os activos para integrar o OIC; 

 Adquirir e alienar os activos do OIC, cumprindo as formalidades necessárias para a válida e 

regular transmissão dos mesmos; 

 Exercer os direitos relacionados com os activos do OIC; 

(ii)  Administrar o OIC, em especial: 

 Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do OIC, sem prejuízo 

da legislação específica aplicável a estas actividades; 
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 Esclarecer e analisar as questões e reclamações dos Participantes; 

 Avaliar a carteira e determinar o valor das unidades de participação e emitir declarações 

fiscais; 

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

OIC e dos contratos celebrados no âmbito da actividade do OIC; 

 Proceder ao registo dos participantes; 

 Distribuir rendimentos; 

 Emitir, resgatar ou reembolsar unidades de participação; 

 Efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo o envio de certificados; 

 Conservar documentos; 

 Elaborar os Relatórios de Contas anual e semestral do OIC e proceder à sua divulgação; 

(iii) Comercializar as unidades de participação do OIC. 

 

3. Entidades Subcontratadas 

Não existem Entidades Subcontratadas. 

 

4. O Depositário 

a) O depositário dos activos do OIC é o Banco Invest, S.A., com sede na Av. Eng.º Duarte Pacheco, 

Torre 1, 11º andar, em Lisboa, e encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro 

desde 7 de Agosto de 1997. 

b) São obrigações e funções do depositário, para além de outras previstas na lei ou neste 

Regulamento, as seguintes: 

(i) Cumprir a lei, o prospecto, o documento constitutivo do OIC e os contratos celebrados no 

âmbito do OIC; 

(ii) Guardar os activos do OIC; 

(iii) Receber em depósito ou inscrever em registo os activos do OIC; 

(iv) Executar as instruções da entidade responsável pela gestão, salvo se forem contrárias à 

legislação aplicável e aos documentos constitutivos; 

(v) Assegurar que nas operações relativas aos activos do OIC a contrapartida seja entregue 

nos prazos conformes à prática do mercado; 

(vi) Promover o pagamento aos Participantes dos rendimentos das unidades de participação e 

do valor do respectivo resgate, reembolso ou produto da liquidação; 

(vii) Elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para 

o OIC; 

(viii) Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos activos e dos passivos do OIC; 

(ix) Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da legislação aplicável e dos 

documentos constitutivos do OIC, designadamente no que se refere: (i) à politica de 
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investimentos, (ii) ao calculo do valor, à emissão, ao resgate, reembolso e cancelamento 

de registo das unidades de participação e (iii) à matéria de conflito de interesses. 

c) Caso seja enviado à CMVM um pedido de substituição do depositário, o mesmo é instruído com 

o projecto de contrato com o novo depositário e com os documentos constitutivos alterados em 

conformidade. 

d) A substituição do depositário depende da autorização da CMV, que notifica a sua decisão num 

prazo de 15 dias a contar da recepção do pedido, tornando-se essa decisão eficaz na data de 

notificação de decisão de deferimento. 

 

5. As Entidades Comercializadoras 

a) A entidade responsável pela colocação das unidades de participação do OIC junto dos 

investidores é o Banco Invest, com sede na Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 11º andar, em 

Lisboa. 

b) O OIC é comercializado em todos os balcões do Banco Invest, S.A. e ainda através da Internet, 

no site www.bancoinvest.pt para os clientes que tenham aderido a este serviço. 

 

6. Auditor 

As contas do Fundo são auditadas pela MAZARS & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, SA, com sede na Rua Tomás da Fonseca, Centro Empresarial Torres de Lisboa, Torre G, 5º andar 

1600-209 Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 502 107 251, inscrita na Lista dos 

Revisores Oficiais de Contas sob o nº 51 e registada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

sob o nº 20161394, devidamente representada pelo seu sócio Luís Filipe Soares Gaspar, Revisor Oficial 

de Contas nº 1003 e portador do número de identificação fiscal 148 957 412. 

 

CAPÍTULO II – POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO OIC / POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

1. Política de Investimento do OIC 

1.1. Política de investimento 

a) O OIC é direccionado para investidores nacionais e estrangeiros que pretendam investir no 

mercado accionista ibérico. O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes a 

valorização do capital investido a longo prazo, através da gestão de uma carteira de acções e 

activos equiparados, designadamente obrigações com direito de subscrição de acções, 

obrigações convertíveis em acções, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito 

de subscrição de acções, seja convertível em acções ou tenha a remuneração indexada a acções, 

emitidos por sociedades portuguesas e espanholas, bem como por sociedades que embora não 

sejam portuguesas ou espanholas desenvolvam a actividade principal na península ibérica. 

http://www.bancoinvest.pt/�
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b) O OIC poderá investir nos mercados primário e secundário de acções de empresas cotadas ou 

susceptíveis de o virem a ser, e que, na opinião da entidade responsável pela gestão, 

apresentem potenciais de valorização a prazo superiores à média do mercado bolsista ibérico. 

 

Complementarmente, o OIC poderá também investir em obrigações convertíveis ou com “warrants”, e 

em meios líquidos tais como depósitos, bilhetes do tesouro, certificados de depósito e aplicações nos 

mercados monetários. O OIC poderá investir em Unidades de Participação de OICs de Investimento até 

um limite de 10% do seu valor líquido global mas não poderá investir mais de 20% do seu valor líquido 

global em unidades de participação de um único organismo de investimento colectivo. 

 

1.2. Mercados 

Na prossecução da sua política de investimentos, o OIC procederá, predominantemente, aos 

investimentos dos seus capitais em valores mobiliários admitidos à cotação ou negociados em 

qualquer mercado regulamentado de um Estado Membro da União Europeia, nomeadamente no 

Euronext Lisbon e na Bolsa de Madrid. 

 

1.3. Parâmetro de referência (Benchmark) 

Na gestão do OIC, a entidade responsável pela gestão não utiliza nenhum Benchmark. 

 

1.4. Política de execução de operações e da política de transmissão de ordens 

a) De acordo com as melhores práticas do mercado, a entidade responsável pela gestão encontra-

se sujeita ao dever de execução nas melhores condições sempre que concretize uma ordem 

sobre instrumentos financeiros por conta do Fundo e de desenvolvimento de melhores esforços 

para obter o melhor preço disponível no mercado, considerando as ordens transmitidas e o 

instrumento financeiro em apreço. 

b) A entidade gestora procura proporcionar ao Fundo e aos seus Participantes um padrão 

uniforme de execução e a manutenção dos mesmos procedimentos operacionais em todos os 

mercados e instrumentos financeiros em que seja promovida a execução de ordens, sem 

prejuízo das particularidades a que deva atender. 

c) A diversidade de mercados e de instrumentos financeiros, bem como os tipos de ordens que 

podem ser emitidas são factores a considerar pela entidade gestora quando executa a presente 

Política. 

 

1.5. Limites legais ao investimento 

a) Os OICs de acções detêm no mínimo, 85% do seu valor líquido global investido, directa ou 

indirectamente, em acções; 

b) O OIC não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em valores mobiliários e 

instrumentos do mercado monetário emitidos por uma mesma entidade, sem prejuízo de que o 



6 

conjunto de valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário que, por emitente, 

representem mais de 5% do valor líquido global do OIC, não podem ultrapassar 40% deste valor; 

c) O limite referido na alínea b) anterior é elevado para 35% no caso de valores mobiliários e 

instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado membro da União 

Europeia, pelas suas autoridades locais ou regionais, por um terceiro Estado ou por Instituições 

internacionais de carácter público a que pertençam um ou mais Estados membros da União 

Europeia; 

d) Os limites referidos nas alíneas b) e c) anteriores são, respectivamente, elevados para 25% e 

80% no caso de obrigações, nomeadamente hipotecárias, emitidas por uma instituição de 

crédito com sede num Estado Membro, desde que conste nas condições de emissão dessas 

obrigações que o valor por elas representado está garantido por activos que cubram 

integralmente, até ao vencimento das obrigações, os compromissos daí decorrentes e que 

sejam afectos por privilégio ao reembolso do capital e ao pagamento dos juros devidos em caso 

de incumprimento do emitente. 

e) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o OIC não pode acumular um valor superior a 20% 

do seu valor líquido global em valores mobiliários, instrumentos de mercado monetário, 

depósitos e exposição a instrumento financeiros derivados negociados fora de mercado 

regulamentado e sistema de negociação multilateral junto da mesma entidade. 

f) Os valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário referidos na alínea d) não são 

considerados para aplicação do limite de 40 % estabelecido na alínea a). 

g) Os limites previstos nas alíneas anteriores não podem ser acumulados e, por conseguinte, os 

investimentos em valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário emitidos pela 

mesma entidade, ou em depósitos ou instrumentos derivados constituídos junto desta mesma 

entidade nos termos das alíneas anteriores, não podem exceder, na sua totalidade, 35% dos 

activos do organismo de investimento colectivo em valores mobiliários. 

h) O OIC não pode investir mais de 20% do seu valor líquido global em depósitos constituídos junto 

de uma mesma entidade; 

i) O OIC não pode investir mais de 20% do seu valor líquido global em valores mobiliários e 

instrumentos do mercado monetário emitidos por entidades que se encontrem em relação de 

grupo; 

j) O OIC não pode investir mais de 20% do seu valor líquido global em unidades de participação de 

um único Fundo previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 172.º da Lei n.º 16/2015 de 24 de 

Fevereiro;  

k) O OIC não pode investir, no total, mais de 30% do seu valor líquido global em unidades de 

participação de outros Fundos, estabelecidos ou não em território nacional;  

l) Se o OIC detiver unidades de participação de Fundos, os activos que integram estes últimos não 

contam para efeitos dos limites por entidade referidos no presente artigo; 
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m) A exposição do Fundo ao risco de contraparte numa transação de instrumentos derivados fora 

de mercado regulamentado e de sistema de negociação multilateral não pode ser superior a (i) 

10% do seu valor líquido global quando a contraparte for uma instituição de crédito com a sua 

sede estatutária num Estado-Membro ou, caso tenha a sua sede estatutária num país terceiro, 

esteja sujeita a normas prudenciais que a CMVM considere equivalentes às previstas na 

legislação da União Europeia; e (ii) 5% do seu valor líquido global, nos outros casos; 

n) O OIC pode investir até 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários ou instrumentos 

do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro, pelas suas autoridades 

locais ou regionais, por instituições internacionais de caráter público a que pertençam um ou 

mais Estados-Membros ou por um terceiro Estado, desde que respeitem, pelo menos, a seis 

emissões diferentes e que os valores pertencentes a cada emissão não excedam 30% dos 

activos do OIC; 

o) O investimento referido no número anterior impõe a identificação expressa, nos documentos 

constitutivos e em qualquer publicação de natureza promocional, dos emitentes em que se 

pretende investir mais de 35% do valor líquido global do OIC, bem como a inclusão de uma 

menção que evidencie a especial natureza da sua política de investimentos.  

p) O OIC não pode adquirir mais de:  

I) 10% das acções sem direito de voto de um mesmo emitente;  

II) 10% dos títulos de dívida de um mesmo emitente;  

III) 25% das unidades de participação de um mesmo fundo de investimento mobiliário / 

Sociedade de Investimento Mobiliário; e 

IV) 10% dos instrumentos do mercado monetário de um mesmo emitente; 

q) A entidade gestora pode contrair empréstimos por conta do OIC, com a duração máxima de 120 

dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 10% do valor líquido 

global do OIC, sem prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimos e 

reporte de valores mobiliários. 

 

1.6. Características especiais do OIC 

A política de investimento do OIC é orientada para o investimento em acções de sociedades 

portuguesas e espanholas, ou em sociedades que embora não sejam portuguesas ou espanholas 

desenvolvam a actividade principal na península ibérica. 

 

2. Instrumentos financeiros derivados, reportes e empréstimos 

2.1. Instrumentos Financeiros Derivados 

a) Com vista a uma gestão adequada do seu património, o OIC poderá recorrer à utilização de 

instrumentos financeiros derivados para a obtenção de exposição e numa óptica de cobertura 

de risco; 
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b) Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados a entidade 

responsável pela gestão adopta a abordagem baseada nos compromissos. Por esta abordagem, 

a exposição global em instrumentos financeiros derivados corresponde ao somatório, em valor 

absoluto, dos seguintes elementos: 

(i) Valor de posições equivalentes nos activos financeiros subjacentes relativamente a cada 

instrumento financeiro derivado para o qual não existam mecanismos de compensação e 

de cobertura do risco; 

(ii) Valor de posições equivalentes nos activos financeiros subjacentes relativamente a 

instrumentos financeiros derivados, líquidas após a aplicação dos mecanismos de 

compensação e de cobertura do risco existentes; e 

(iii) Valor de posições equivalentes nos activos subjacentes associadas a técnicas e 

instrumentos de gestão, incluindo acordos de recompra ou empréstimo de valores 

mobiliários. 

c) As operações com recurso a instrumentos financeiros derivados só podem ser realizadas nos 

seguintes mercados: Euronext Lisbon, Euronext Paris, Deutsche Terminborse, Mercado Espanol 

de Futuros Financieros-Renta Variable. 

d) A exposição do OIC em instrumentos financeiros derivados não pode exceder o seu valor líquido 

global. 

 

2.2 Reportes e Empréstimos de valores 

a) Por princípio a entidade responsável pela gestão não realiza operações de reporte e 

empréstimos de valores por conta do OIC, mas poderá vir a realizar essas operações limitado a 

25% do valor líquido global do OIC, no sentido de promover uma adequada rentabilização do 

mesmo. 

b) As operações de empréstimo e de reporte apenas podem ser realizadas se estiverem 

preenchidos os seguintes requisitos: 

(i) Tenham como contraparte instituições de crédito previstas na alínea d) do n.º 1 do artigo 

172.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, aprovado pela Lei n.º 

16/2015, de 24 de Fevereiro, sociedades gestoras de mercados, de sistemas de 

compensação ou de sistemas de liquidação; 

(ii) Estejam previstas nos documentos constitutivos do OIC; 

(iii) As respectivas condições gerais se encontrem estabelecidas em contrato-tipo elaborado 

por entidade internacionalmente conhecida; 

(iv) As condições particulares estejam reduzidas a escrito e definam, nomeadamente, o prazo 

da operação, os mecanismos de gestão do risco de contraparte e a possibilidade das 

operações serem canceladas pela entidade responsável pela gestão do OIC a todo o 

tempo. 
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c) A exposição do OIC a uma mesma contraparte em operações de empréstimo e de reporte, 

medida pelo valor de mercado dos activos emprestados, no caso das operações de empréstimo, 

e pela diferença entre as responsabilidades compradoras e vendedoras a prazo, no caso das 

operações de reporte, não poder ser superior a 20% do seu valor líquido global, quando a 

contraparte for uma instituição de crédito com sede em Estado membro da União Europeia ou 

num Estado terceiro, desde que, neste caso, sujeita a normas prudenciais equivalentes às que 

constam do direito comunitário. 

d) As operações em que a garantia esteja depositada junto de uma terceira entidade, 

independentemente do prestador dessa garantia, não concorrem para o limite referido na 

alínea anterior. 

 

3. Valorização dos Activos 

3.1. Momento de referência da valorização 

a) O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela 

divisão do valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação em circulação. O 

valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante 

de comissões e encargos até ao momento da valorização da carteira. 

b) As 18 horas (GMT) representam o momento relevante do dia para: 

(i) Efeitos da valorização dos activos que integram o património do OIC (incluindo 

instrumentos financeiros derivados) tendo em conta o critério escolhido para efeitos de 

valorização dos activos que irão compor a carteira do OIC; 

(ii) A determinação da composição da carteira que irá ter em conta todas as transacções 

efectuadas até esse momento. 

 

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da Unidade de Participação 

a) A valorização dos activos cotados que compõem a carteira do OIC, incluindo instrumentos 

financeiros derivados, terá em conta o último preço verificado no momento de referência 

(Ponto 3.1. b)) do mercado onde os valores se encontram cotados, sendo que, no caso dos 

activos se encontrarem admitidos à negociação em mais do que uma bolsa de valores ou 

mercado regulamentado, o valor a considerar deverá reflectir os preços praticados no mercado 

que apresenta maior liquidez, frequência e regularidade de transacções; 

b) Exceptuam-se do parágrafo anterior os valores representativos de dívida, cuja valorização será 

efectuada com base no valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da sua 

obtenção, o valor médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através das entidades 

especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos 

artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a entidade gestora; 

c) No que diz respeito a outros instrumentos representativos de dívida, transaccionáveis, que 

possuam liquidez e tenham valor susceptível de ser determinado com precisão a qualquer 
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momento, emitidos por prazos inferiores a um ano, a sua valorização será efectuada, na falta de 

preços de mercado, com base no reconhecimento diário do rendimento inerente à operação; 

d) A valorização dos activos não cotados que façam parte da carteira do OIC processa-se com uma 

periodicidade mínima quinzenal, considera toda a informação relevante sobre o emitente e as 

condições de mercado vigentes no momento de referência da avaliação e tem em conta o 

presumível valor de realização, sendo utilizados os métodos de avaliação referidos na alínea b), 

e na sua impossibilidade recorrer-se-á a modelos de avaliação universalmente aceites, 

baseados, no que às obrigações diz respeito, nos seguintes pressupostos: são consideradas três 

variáveis na definição do valor do preço teórico, ou seja, risco da taxa de juro, risco de crédito e 

risco de liquidez, pelo que o processo de avaliação terá em conta a taxa de juro para o prazo em 

causa, o “spread” exigido pelo mercado para emissões do emitente em causa, ou emitentes de 

risco equivalente, bem como, se for necessário, prémios de liquidez; 

e) A valorização de valores em processo de admissão à cotação, sem prejuízo da alínea anterior, 

terá por base a valorização de valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma 

entidade e admitidos à cotação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez 

entre as emissões; 

f) São equiparados a valores não cotados, para efeitos de valorização, os valores cotados que não 

sejam transaccionados nos 15 dias que antecedem a respectiva valorização; 

g) Os activos denominados em moeda estrangeira serão avaliados ao câmbio indicativo do Banco 

de Portugal do próprio dia: 

h) As unidades de participação são valorizadas de acordo com o valor divulgado pela entidade 

gestora e conhecido no momento de referência. 

 

4. Exercício dos direitos de voto 

O exercício dos direitos sociais inerentes às participações sociais constantes da carteira do OIC, tanto 

relativos a valores mobiliários nacionais, como estrangeiros, compete à entidade responsável pela 

gestão, que os exercerá, directamente, na medida que tal se mostre necessário para a defesa dos 

interesses patrimoniais do mesmo e dos seus Participantes, designadamente, tomando parte em todas 

as deliberações que esta entenda serem susceptíveis de ter repercussões no valor, negociabilidade ou 

política de distribuição de dividendos, comprometendo-se a, dentro do seu melhor entendimento, 

assumir as posições que em cada momento se mostrem mais adequadas à defesa dos supra referidos 

interesses. 

 

5. Comissões e encargos a suportar pelo OIC 

Actualmente, são imputáveis aos Participantes e ao OIC os seguintes custos: 
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Custos Comissão (%) 

Imputáveis directamente ao Participante: 

• Comissão de Subscrição 0% 

• Comissão de Transferência 0% 

• Comissão de Resgate  0% 

Imputáveis directamente ao Fundo: 

• Comissão de Gestão (Taxa Anual Nominal) 1,25% 

• Comissão de Depósito (Taxa Anual 

Nominal) 

0,25% 

• Taxa de Supervisão (Mensal) 0,012‰ 

• Outros Custos O Fundo suporta custos de transacção e de auditoria. 

 

5.1. Comissão de gestão 

a) A entidade responsável pela gestão cobrará ao OIC uma comissão de gestão destinada a cobrir 

todos os encargos de gestão. 

b) A comissão de gestão é de 1,25% ao ano, cobrada mensal e postecipadamente no primeiro dia 

útil do mês seguinte e calculada diariamente sobre o valor líquido global do OIC antes das 

comissões de gestão e depósito. 

 

5.2. Comissão de depósito 

a) O Banco Depositário cobrará ao OIC uma comissão de depósito anual de 0,25%, destinada a cobrir 

todos os encargos inerentes ao desempenho da função de depositário. 

b) A comissão de depósito é calculada diariamente sobre o valor líquido global do OIC antes das 

comissões de gestão e depósito, sendo a sua liquidação mensal e postecipada no primeiro dia 

útil do mês seguinte. 

 

5.3. Outros encargos 

a) O OIC suporta uma taxa de supervisão anual calculada sobre o valor global líquido do OIC no 

último dia útil de cada mês, cobrado mensalmente pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, assim como os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. 

b) Para além das comissões referidas neste número e no número anterior, o OIC suporta ainda os 

custos de transacção dos activos do OIC. 

 

6. Política de rendimentos 

O OIC é de capitalização, pelo que não procederá à distribuição de rendimentos. 
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CAPÍTULO III – UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E 

RESGATE 

 

1. Características gerais das unidades de participação 

1.1. Definição 

O património do OIC é representado por partes de conteúdo idêntico, sem valor nominal, que se 

designam unidades de participação, as quais conferem direitos idênticos aos seus detentores. 

 

1.2. Forma de representação 

As unidades de participação adoptam a forma escritural e são fraccionadas para efeitos de subscrição e 

de resgate. 

 

2. Valor da unidade de participação 

2.1. Valor inicial 

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do OIC foi de EUR 49,8798. 

 

2.2. Valor para efeitos de subscrição 

O valor da unidade de participação é o valor conhecido e divulgado no dia útil posterior à data do 

pedido de subscrição. Deste modo, as ordens de subscrição serão efectuadas a preço desconhecido. 

 

2.3. Valor para efeitos de resgate 

O valor da unidade de participação a considerar para efeitos de resgate é o valor em vigor no dia útil 

seguinte ao do pedido ou da data referida no pedido, aceite pela entidade comercializadora. Neste 

caso, o pedido de resgate solicitado pelo Participante é efectuado a um valor de unidade de 

participação desconhecido. 

 

3. Condições de subscrição e de resgate 

3.1. Períodos de subscrição e resgate 

Os pedidos de subscrição e resgate devem ser efectuados junto da entidade comercializadora até às 

15H30 de cada dia útil. Os pedidos efectuados após esta hora serão considerados como feitos no início 

do dia útil seguinte. 

 

3.2. Subscrições e resgates em numerário ou em espécie 

Não é aceite a subscrição e o resgate de unidades de participação em numerário ou em espécie. 

 

4. Condições de subscrição 
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4.1. Mínimos de subscrição 

O número mínimo de unidades de participação para efeitos de subscrição inicial e reforços 

subsequentes é o equivalente a EUR 1.000,00. 

 

4.2. Comissões de subscrição 

A subscrição de unidades de participação encontra-se isenta de comissão. 

 

4.3. Data da subscrição efectiva 

A subscrição efectiva, ou seja, a emissão da unidade de participação, realiza-se na data do pedido de 

subscrição, quando a importância correspondente ao preço de emissão é paga pelo subscritor e é 

integrada no activo do OIC. 

 

5. Condições de resgate 

5.1. Comissões de resgate 

O resgate de unidades de participação encontra-se isento de comissão. 

 

5.2. Pré-aviso 

a) A data para efeitos de pagamento dos pedidos de resgate das unidades de participação será de 

4 dias úteis após a data do respectivo pedido.  

b) Os pagamentos feitos aos subscritores serão efectuados por crédito das respectivas contas 

junto da entidade comercializadora. 

 

5.3. Condições de transferência 

Não existem comissões de transferência. 

 

6. Condições de suspensão das operações de subscrição e resgate das unidades de participação 

a) Esgotados os meios líquidos detidos pelo OIC e o recurso ao endividamento, nos termos legais e 

regulamentares estabelecidos, quando os pedidos de resgate das unidades de participação 

excederem, num período não superior a 5 dias, 10% do valor líquido global do OIC, a entidade 

gestora pode suspender as operações de resgate. 

b) A suspensão do resgate pelo motivo previsto no número anterior não determina a suspensão 

simultânea da subscrição, mas a subscrição de unidades de participação só pode efectuar-se 

mediante declaração escrita do Participante de que tomou conhecimento prévio da suspensão 

do resgate; 

c) A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, por sua iniciativa ou a solicitação da entidade 

responsável pela gestão, pode quando ocorram circunstâncias excepcionais susceptíveis de 

perturbarem o normal funcionamento das operações inerentes ao funcionamento do OIC ou de 

porem em risco os legítimos interesses dos investidores, determinar a suspensão da subscrição 
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ou do reembolso das respectivas unidades de participação nos termos previstos no artigo 18º 

do Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, aprovado pela lei n.º 16/2015, de 

24 de Fevereiro, bem como determinar o respectivo levantamento da suspensão.. 

 

7. Admissão à negociação 

As unidades de participação não se encontram admitidas à negociação. 

 

CAPÍTULO IV – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

Sem prejuízo de outros que lhe sejam conferidos pela lei, os participantes têm direito a: 

a) Obter, com suficiente antecedência relativamente à subscrição, o documento sucinto com as 

informações fundamentais destinadas aos investidores (IFI); 

b) Obter, num suporte duradouro ou através de um sítio na Internet, o Prospecto e os relatórios e 

contas anual e semestral, gratuitamente, junto da entidade responsável pela gestão e da 

entidade comercializadora, qualquer que seja a modalidade de comercialização do OIC, que 

serão facultados, gratuitamente, em papel aos Participantes que o requeiram; 

c) Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e das condições constantes 

dos documentos constitutivos do OIC e, nos casos em que se verifique um aumento global das 

comissões de gestão e de depósito a suportar pelo OIC ou uma modificação significativa da 

política de investimentos e da política de distribuição de rendimentos, os Participantes podem 

proceder ao resgate das unidades de participação sem pagar a respectiva comissão até à 

entrada em vigor das alterações; 

d) Receber o montante correspondente ao valor do resgate, do reembolso ou do produto da 

liquidação das unidades de participação; 

e) Ser ressarcidos pela entidade responsável pela gestão dos prejuízos sofridos, sem prejuízo do 

direito de indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito, sempre que se 

verifiquem cumulativamente as seguintes condições, em consequência de erros imputáveis 

àquela ocorridos no processo de cálculo e divulgação do valor da unidade de participação: 

I. A diferença entre o valor que deveria ter sido apurado e o valor efectivamente utilizado nas 

subscrições e resgates seja igual ou superior, em termos acumulados a 5%; 

II. O prejuízo sofrido, por participante, seja superior a €5; e 

(i) Ocorram erros na imputação das operações de subscrição e resgate ao património do 

organismo de investimento colectivo, designadamente pelo intempestivo processamento 

das mesmas. 

 

A subscrição de unidades de participação implica por parte do participante a aceitação dos 

documentos constitutivos do OIC e confere à entidade responsável pela gestão os poderes necessários 

para realizar os actos de administração do OIC. 
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CAPÍTULO V – CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO OIC E DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO E RESGATE DE 

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Liquidação do OIC 
a) O OIC pode ser liquidado por decisão da entidade responsável pela gestão, fundada no interesse 

dos participantes; 

b) A decisão de liquidação, assim que tomada, deverá ser imediatamente comunicada à Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliários e individualmente a cada Participante, publicada no sistema 

de difusão de informação da CMVM, e divulgado em todos os meios e locais previstos para a 

comercialização do OIC contendo a indicação do prazo previsto para o processo de liquidação; 

c) A decisão de liquidação determina a imediata suspensão das subscrições e resgates; 

d) O prazo de liquidação não deve exceder 5 dias úteis acrescidos do prazo normal de resgate, 

salvo se, a requerimento fundamentado da entidade gestora, a Comissão de Mercado de 

Valores Mobiliários autorizar um prazo superior; 

e) Em caso algum os participantes poderão exigir a liquidação ou partilha do OIC; 

f) A entidade responsável pela gestão não pode dissolver-se sem primeiro ter garantido a 

continuidade de gestão do OIC por outra entidade habilitada, não podendo lavrar-se a 

respectiva escritura enquanto não se demonstrar a transferência da gestão; 

g) O OIC poderá ainda ser liquidado no decurso de um processo compulsivo determinado pela 

CMVM, nos termos da lei. 

 

2. Suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 

a) Esgotados os meios líquidos detidos pelo OIC e o recurso ao endividamento, nos termos legais e 

regulamentares estabelecidos, quando os pedidos de resgate das unidades de participação 

excederem, num período não superior a 5 dias, 10% do valor líquido global do OIC, a entidade 

gestora pode suspender as operações de resgate; 

b) A suspensão do resgate pelo motivo previsto no número anterior não determina a suspensão 

simultânea da subscrição, mas a subscrição de unidades de participação só pode efectuar-se 

mediante declaração escrita do Participante de que tomou conhecimento prévio da suspensão 

do resgate; 

c) Nos casos em que, por motivos de ordem técnica, não seja possível a uma entidade 

comercializadora assegurar o regular processamento de ordens de subscrição e resgate, 

efectuará todas as diligências conducentes ao processamento das mesmas, designadamente, 

canalizando as intenções de investimento para a entidade gestora ou para as outras entidades 

comercializadoras; 

d) Para além do estabelecido no n.º 1 e uma vez obtido o acordo do depositário, a entidade 

gestora comunica justificadamente à CMVM a decisão de suspensão das operações de emissão 
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ou de resgate de unidades de participação quando ocorram situações excepcionais susceptíveis 

de porem em risco os legítimos interesses dos investidores, podendo a CMVM determinar o 

período dessa suspensão nas 48 horas seguintes; 

e) Caso seja autorizada a suspensão e fixado um prazo máximo para a sua duração, a entidade 

gestora deve promover a afixação junto da entidade comercializadora, em local bem visível, de 

um aviso destinado a informar o público sobre a situação de suspensão e, logo que possível, a 

sua duração, além de divulgar no sistema de difusão de informação da CMVM a referida 

informação. 

f) A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, por sua iniciativa ou a solicitação da entidade 

responsável pela gestão, pode quando ocorram circunstâncias excepcionais susceptíveis de 

perturbarem o normal funcionamento das operações inerentes ao funcionamento do OIC ou de 

porem em risco os legítimos interesses dos investidores, determinar a suspensão da subscrição 

ou do reembolso das respectivas unidades de participação nos termos previstos no artigo 18º 

do Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 

24 de Fevereiro, bem como determinar o respectivo levantamento da suspensão. 

 

PARTE II – INFORMAÇÃO ADICIONAL EXIGIDA NOS TERMOS DO ANEXO I, ESQUEMA A, PREVISTO NO 

Nº 2 DO ARTIGO 158.º DO REGIME GERAL DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO 

 

CAPÍTULO I – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E OUTRAS 

ENTIDADES 

 

1. Outras informações sobre a entidade responsável pela gestão 

a) Os órgãos sociais da Invest Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliários, S.A. são: 

 

Presidente: Dr. Afonso Ribeiro Pereira de Sousa 
Orgão de Administração: 

Vogais:   Eng.º João Carlos Ribeiro Pereira de Sousa 

Dr. António Miguel Rendeiro Ramalho Branco Amaral 

Dr. Luís Miguel Soares da Rocha Barradas Ferreira 

 

Efectivo:   Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Lda. 
Orgão de Fiscalização 

Suplente:   Elsa Maria Trindade Gomes Câncio Martins 
 

Presidente:  Dr. Francisco Ferreira da Silva 
Mesa da Assembleia Geral 

Secretário:   Paula Alexandra Silva dos Santos Viegas 
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Principais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da entidade 

responsável pela gestão 

 Dr. Afonso Ribeiro Pereira de Sousa – Presidente do Conselho de Administração do Banco 

Invest 

 Eng.º João Carlos Ribeiro Pereira de Sousa – Administrador do Banco Invest 

 Dr. António Miguel Rendeiro Ramalho Branco Amaral – Vice-Presidente do Banco Invest 

 Dr. Luís Miguel Soares da Rocha Barradas Ferreira – Administrador do Banco Invest 

 
b) O Banco Invest detém directamente a totalidade do capital da Sociedade Gestora. 

c) A entidade responsável pela gestão não tem qualquer participação directa ou indirecta no 

Banco Depositário. 

d) Para qualquer esclarecimento queiram por favor contactar a Invest Gestão de Activos – 

Sociedade Gestora de OICs de Investimento Mobiliários, S.A. com morada na Av. Engº Duarte 

Pacheco, Torre 1, 11º, Lisboa e telefone 213 821 700. 

 

2. Consultores de Investimento 

Não existem entidades contratadas. 

 

3. Auditor do OIC 

As contas do Fundo são auditadas pela MAZARS & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, SA, com sede na Rua Tomás da Fonseca, Centro Empresarial Torres de Lisboa, Torre G, 5º andar 

1600-209 Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 502 107 251, inscrita na Lista dos 

Revisores Oficiais de Contas sob o nº 51 e registada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

sob o nº 20161394, devidamente representada pelo seu sócio Luís Filipe Soares Gaspar, Revisor Oficial 

de Contas nº 1003 e portador do número de identificação fiscal 148 957 412. 

 

4. Autoridade de Supervisão do OIC 

O OIC encontra-se sob a supervisão da CMVM – Comissão de Mercados de Valores Mobiliários com 

sede na Rua Laura Alves, nº 4, em Lisboa, telefone: 213 177 000 e sitio da internet www.cmvm.pt 

 

CAPÍTULO II – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 
1. Valor da unidade de participação 

O valor diário das unidades de participação é divulgado em todos os meios e locais de comercialização 

do OIC, sendo, ainda, divulgado através do sistema de difusão de informação da CMVM. 
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2. Consulta da carteira do OIC 

A Composição da Carteira do OIC é publicada mensalmente através do sistema de difusão de 

informação da CMVM. 

 

3. Documentação do OIC 

O Prospecto, o IFI e os relatórios anual e semestral encontram-se à disposição dos Participantes, sob 

forma de brochura, em todos os locais de comercialização do OIC e os mesmos serão enviados sem 

encargos aos Participantes que o requeiram. 

 

4. Relatórios e contas 

As contas anuais e semestrais do OIC são encerradas, respectivamente, com referência a 31 de 

Dezembro e a 30 de Junho e serão disponibilizadas, no primeiro caso, nos três meses seguintes e, no 

segundo, nos dois meses seguintes à data do seu encerramento. 

 

CAPÍTULO III – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS RESULTADOS DO OIC  

 
Evolução da Unidade de Participação (de 30/04/1999 até 31/12/2016) 

(anterior ALVES RIBEIRO – MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE 
ACÇÕES) 
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Rendibilidade e Risco Históricos 

 

Ano Rendibilidade Risco Classe Risco Escalão de Risco 

1999 18,0% 11,6% 4 Médio Alto 
2000 1,0% 14,9% 4 Médio Alto 
2001 -6,6% 16,8% 5 Alto 
2002 -16,1% 11,1% 4 Médio Alto 
2003 11,6% 8,0% 3 Médio 
2004 20,5% 9,8% 3 Médio 
2005 19,3% 6,3% 3 Médio 
2006 25,7% 8,5% 3 Médio 
2007 15,3% 14,3% 4 Médio Alto 
2008 -53,9% 31,0% 6 Muito Alto 
2009 44,6% 18,3% 5 Alto 
2010 -18,9% 22,4% 6 Muito Alto 
2011 -36,9% 21,9% 6 Muito Alto 
2012 12,6% 18,4% 6 Muito Alto 
2013 32,8% 18,5% 6 Muito Alto 
2014 -17,7% 20,1% 6 Muito Alto 
2015 11,0% 22,2% 6 Muito Alto 
2016 -9,4% 20,9% 6 Muito Alto 

 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de 

participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Acresce referir que tais 

resultados foram obtidos em circunstâncias que já não se aplicam. 

 

A classificação do nível de risco é efectuada de acordo com a seguinte tabela, sendo atribuído ao OIC o 

nível de risco 6: 

Classe de Risco 
Intervalo da Volatilidade 

Maior que ou Igual a Menor que 
1 0% 0,50% 
2 0,50% 2% 
3 2% 5% 
4 5% 10% 
5 10% 15% 
6 15% 25% 
7 25%   
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CAPÍTULO IV – PERFIL DO INVESTIDOR A QUE SE DIRIGE O OIC 

O OIC destina-se a investidores que assumam uma perspectiva de valorização das suas poupanças a 

longo prazo: dado tratar-se de um OIC de acções, com activos de elevada volatilidade, o risco inerente 

é elevado. 

 

CAPÍTULO V – REGIME FISCAL NO QUE AO OIC RESPEITA:  

 

1. No que ao OIC respeita: 

 

Tributação em sede de IRC, sendo aplicável a taxa de IRC de 21% sobre a matéria colectável nos termos 

do artigo 22º, n.º 1 e n.º 5 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. A matéria colectável corresponde ao 

Lucro Tributável deduzido dos prejuízos fiscais (se existirem). Para efeitos do apuramento do lucro 

tributável, não são considerados os rendimentos de Categoria E (artigo 5.º do CIRS), os rendimentos de 

Categoria F (artigo 8.º do CIRS) e as Mais-Valias (artigo 10.º do CIRS), os gastos ligados a estes 

rendimentos (ou os previstos no artigo 23.º do CIRC), bem como os rendimentos (incluindo os 

descontos) e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para os fundos 

de investimento. 

Tributação em sede de Imposto do Selo nos termos da verba 29 da Tabela Geral de Imposto do Selo. 

 

2. No que ao Participante respeita: 

Participantes residentes em território português 

A alienação onerosa de unidades de participação, o resgate de unidades de participação e a liquidação 

dos fundos são consideradas mais-valias, que são tributadas, em sede de IRS, à taxa especial de 28%. 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, fora do 

âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola estão isentos de IRS, podendo, no entanto, 

ser englobados para efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio OIC 

tem a natureza de imposto por conta. 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRC ou por 

sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola não estão 

sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos para efeitos de 

apuramento de lucro tributável e o montante de imposto retido ou devido na esfera do OIC tem a 

natureza de imposto por conta. 

No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, que não estejam obrigados à entrega da declaração de 

rendimentos, o imposto retido ou devido na esfera do OIC, correspondente aos rendimentos das 

unidades de participação que aqueles tenham subscrito, deve ser restituído pela entidade responsável 

pela gestão do OIC e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas unidades. 
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Participantes não residentes em território português 

Os rendimentos e as mais-valias respeitantes a unidades de participação estão isentas de IRS e IRC. 

 

Imposto de Selo 

Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados no OIC, nas situações 

em que os beneficiários sejam o cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

 

A descrição do regime fiscal acima referido não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre a 

matéria nem constitui garantia de que tal informação se mantém inalterada durante o período do 

investimento. 

 

 



22 

 
ANEXO 

 

OIC geridos pela entidade responsável pela gestão a 31-12-2016 

 

Denominação Tipo Política de Investimento VLGF em euros Nº 
Participantes 

Alves Ribeiro PPR – 
Fundo de 

Investimento 
Mobiliário Aberto 

 

OIC de 
Poupança 
Reforma 

Investimento maioritário em 
obrigações com 

maturidades superiores a 1 
ano 

13.136.846,77 1.485 
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