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A leitura do presente Prospecto Simplificado não dispensa a leitura do Prospecto Completo, o qual se encontra disponível nos locais de comercialização do Fundo. 
 

 TIPO E DURAÇÃO 
 

Fundo de Tesouraria Euro Aberto, harmonizado de duração indeterminada, constituído em 20 de Maio de 1996. 

 ENTIDADE GESTORA 
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., integrada no Grupo Banif. 
Sede Social: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º 1070 – 274 Lisboa 

 CONSULTORES DE INVESTIMENTO 
 

O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 

 BANCO DEPOSITÁRIO 
 

Banif – Banco de Investimento, S.A.        
Sede Social: Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º piso, 1070-274 Lisboa 
 

 ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 
 

O Fundo é comercializado em todas as agências do BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., nas instalações do Banif - Banco de 
Investimento S. A., na sede da BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - S.G.F.I.M.,S.A. e pelo serviço de banca electrónica Banif@st, acessível 
através dos sites www.banif.pt e www.grupobanif.pt, para os clientes que tenham aderido a este serviço. 
 

 AUDITOR 
 

BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr. João Guilherme Melo de Oliveira, cuja sede se 
situa na Avenida da República, nº 50 - 10º, 1069-211 LISBOA. 

 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
 

    POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
Por se tratar de um fundo de tesouraria, o Fundo orienta a sua política de investimento para activos de elevada liquidez. O Fundo investe predominantemente, e num mínimo de 60% do seu 
valor global, em obrigações e Títulos da Dívida pública de taxa fixa e variável com maturidade residual inferior a 60 meses, Bilhetes do Tesouro, Papel Comercial, Certificados de Depósito e 
Depósitos Bancários denominados em Euro ou nas moedas dos países que constituem o Euro. O Fundo detém, em permanência, entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em 
valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do 
valor líquido global do Fundo. O Fundo recorre, pontualmente, a instrumentos derivados para a cobertura dos riscos a que está exposto, com excepção do risco cambial que será 
sistematicamente coberto. O Fundo efectuará os seus investimentos maioritariamente em obrigações cuja qualidade creditícia apresente notações de rating equivalente aos escalões superiores 
das agências de rating. O Fundo não pode investir em acções, obrigações convertíveis ou obrigações que confiram o direito de subscrição de acções. 
 

    RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
Por se tratar de um fundo de tesouraria, o Fundo não pode investir em acções, obrigações convertíveis ou obrigações que confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro 
título de acções, em títulos de dívida subordinada, em títulos de participação, em instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa da cobertura de risco, bem como em unidades de 
participação de fundos de investimento cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos valores referidos. O Fundo está exposto ao risco de crédito, ainda que de forma reduzida, 
dada a natureza dos seus investimentos. Ainda que de forma limitada, o Fundo encontra-se exposto ao risco de taxa de juro (obrigações de taxa fixa) que poderá atingir um limite máximo de 
35% do VLGF. O Fundo não está exposto ao risco cambial. 
 

    PERFIL DO INVESTIDOR 
O Fundo destina-se a investidores cujo perfil se enquadre nas seguintes características: Fraca capacidade para assumir riscos; Perspectiva de investimento a curto prazo (não há período 
mínimo de investimento recomendado); Fraca capacidade para suportar oscilações de preços nas Unidades de Participação. O Fundo destina-se a clientes muito conservadores face ao risco, 
que tenham necessidades de liquidez a curto prazo e privilegiem a estabilidade da aplicação proporcionada pelo investimento em activos de grande liquidez. 
 

    EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  

 
 

    RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

    TAXA GLOBAL DE CUSTOS 
 
 
 

 
Custos imputados ao Fundo em 2011 
 

 
Valor 

 
% do VLGF 

Comissão de Gestão 49.531 0,40 
Comissão de Depósito 12.383 0,10 
Taxa de Supervisão 1.208 0,01 
Custos de Auditoria 3.936 0,03 
Outros Custos 0 0,00 

Total 67.058 - 
Taxa Global de Custos (TGC) - 0,54 

 
 
 

  

   TABELA DE CUSTOS 
 

Imputáveis directamente ao Participante 
Comissão de Subscrição 0% 
 
Comissão de Resgate (1) 

Não há comissão, excepto quando as UP´s forem 
detidas por um período inferior a 7 dias, caso em 
que será deduzida a respectiva valorização do valor 
da UP entre a data de subscrição e a data de 
resgate. 

Imputáveis directa ente ao Fundo m
Comissão de Gestão (2) 0,40% (ao ano)   
Comissão de Depósito (2) 0,10% (ao ano)    
Taxa de Supervisão (3) 0,0067‰ (mensal)  
Outros Custos (4)  

 
Rotação média da carteira em 2011 

 
 

Volume de transacções 42.391.135 
Valor médio da carteira 12.382.612 
Rotação média da carteira (%) 342,34% 
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Ano 

 

 
Rendibilidade 

(%) 

 
Risco 
(%) 

 
Nível Risco 

2000 3,64 0,32 1 
2001 3,45 0,26 1 
2002 3,03 0,23 1 
2003 2,48 0,08 1 
2004 1,73 0,13 1 
2005 1,48 0,10 1 
2006 2,09 0,10 1 
2007 2,29 0,16 1 
2008 0,28 0,55 1 
2009 3,63 1,56 2 
2010 0,55 0,95 1 
2011 3,92 1,75 2 

Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos 
são factos passados que, como tal, poderão não se verificar no futuro. 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). 
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(1) Não será cobrada qualquer comissão de resgate aos participantes, excepto se o prazo de permanência no Fundo for inferior a 7 
dias, caso em que será cobrada uma comissão correspondente à valorização no valor da Unidade de Participação, verificada no 

o o   t de eperíod compreendid  entre a da a de subscrição e a data  resgat . 
(2) Comissão calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão, e cobrada mensalmente.  
(3) Incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao último dia útil do mês. Sempre que da aplicação desta permilagem 

l ar 1  rio  xa mensal de e p  a m d s es limitesresu t  um valor inferior a € 00 ou supe r a €10.000, a ta  vida corr s onderá  u  e t . 
(4) O Fundo suportará os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. As despesas relativas à compra e venda 

de valores por conta do Fundo, designadamente comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa e demais impostos, 
constituem encargos do Fundo. 
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    SUBSCRIÇÃO  
O valor da Unidade de Participação para efeitos de subscrição é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido, sendo assim a subscrição efectuada a preço 
desconhecido. Não é cobrada comissão de subscrição. O montante mínimo de subscrição é igual ou superior a 50€ (cinquenta Euros), quer para a subscrição inicial, quer para as subscrições 
adicionais. A subscrição assume-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de subscrição é integrada no activo do Fundo, ou seja, no dia útil seguinte ao da data do 
pedido de subscrição, 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. Os 
pedidos efectuados após as quinze horas e trinta minutos serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte.  
    RESGATE  
O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido, sendo assim o resgate efectuado a preço 
desconhecido. Não existe um valor mínimo a resgatar. O valor do resgate será creditado na conta do participante 1 dia útil após o respectivo pedido. Não é cobrada comissão de resgate, 
excepto quando as unidades de participação forem detidas por um período inferior a 7 dias. Nesse caso é cobrada uma comissão correspondente à valorização verificada no valor da UP entre a 
data de subscrição e a data de resgate Ex. de resgate: se resgatar um valor subscrito há menos de 7 dias correspondente a 1000 Euros e o valor actual do resgate for de 1.001 Euros, 
receberá um valor líquido de 1000 Euros. O método de custeio utilizado para efeitos de apuramento da comissão de resgate a utilizar, se houver várias subscrições, é o FIFO. As primeiras 
Unidades de Participação subscritas pelo investidor serão as primeiras a serem resgatadas. Ex. de cálculo da comissão de resgate: 500 UP´s subscritas há 5 dias e 500 subscritas há 180 dias. 
Para um pedido de resgate de 1000 UP´s, sobre 500 subscritas há 5 dias pagará (ou deixará de receber) o correspondente à valorização ocorrida e sobre as restantes 500 pagará 0,00%. Os 
pedidos efectuados após as quinze horas e trinta minutos serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte. As comissões de resgate não se aplicam aos resgates efectuados 
pelo Banif – Banco de Investimento, S.A. por conta dos clientes ao abrigo de contratos de gestão de carteira e em resultado da prestação de serviços de consultoria para o investimento, pelos 
fundos de pensões geridos pela Banif Açor Pensões - SGFP, SA e pelos fundos de investimento geridos pela Banif Gestão de Activos - SGFIM, S.A.. 
 

    DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
O Fundo é um fundo de capitalização, pelo que não há distribuição de rendimentos, os quais, caso existam, estarão incorporados no valor da unidade de participação sendo aplicados de 
acordo com a política de investimento do Fundo. 
    ADMISSÃO À COTAÇÃO 
As unidades de participação do Fundo não se encontram admitidas à negociação. 
    DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
O valor diário das unidades de participação é divulgado nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., nas instalações do Banif – Banco de Investimento, S.A., na sede social da 
Banif Gestão de Activos e através da internet em www.banifib.com, pelo serviço de banca electrónica Banif@st, acessível através dos sites www.banif.pt e www.grupobanif.pt e no sistema de 
divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
    CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
Os prospectos do Fundo (completo e simplificado), bem como os documentos de prestação de contas (anual e semestral), encontram-se disponíveis junto da entidade gestora, do banco 
depositário e das entidades comercializadoras, através da internet em www.banifib.com, pelo serviço de banca electrónica Banif@st, acessível através dos sites www.banif.pt e 
www.grupobanif.pt e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. Estes documentos poderão ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após 
subscrição. A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no sistema de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 

    REGIME FISCAL 
A PRESENTE SÚMULA DO REGIME FISCAL GENERICAMENTE APLICÁVEL DO FUNDO E DOS SEUS PARTICIPANTES NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM VIGOR, NEM 
CONSTITUI GARANTIA QUE O REGIME FISCAL SE MANTENHA INALTERADO DURANTE O PERÍODO DO INVESTIMENTO. 
1. Fundo 
1.1. Rendimentos 
Rendimentos de unidades de participação em fundos constituídos de acordo com a legislação nacional: 
- Os rendimentos desta natureza estão isentos de tributação. 
Rendimentos de unidades de participação em fundos constituídos de acordo com a legislação estrangeira: 
- Os rendimentos desta natureza são sujeitos a tributação, autonomamente, à taxa de 20%. 
Outros rendimentos: 
São tributados de acordo com as normas aplicadas aos fundos de investimento. 
Obtidos no território português: 
- se se tratar de um rendimento isento de IRS, não será sujeito a tributação; 
- se se tratar de um rendimento tributado por retenção na fonte, a tributação é feita dessa forma. Assim, os juros de obrigações e de depósitos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 
25%, bem como os dividendos; 
- se se tratar de ganhos decorrentes de swaps cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por retenção na fonte, à taxa 
de 25%; 
- os rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, são tributados autonomamente à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano; 
Obtidos fora do território português: 
- os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais valias, são tributadas autonomamente à taxa de 20%, relativamente a rendimento de títulos de dívida, lucros 
distribuídos e rendimentos de fundos de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 
- Nos casos supra identificados, o imposto é entregue no Estado pela respectiva entidade gestora até ao final do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeita. 
  
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 os rendimentos em causa tivessem sido obtidos em Portugal. 
Se existir uma convenção para eliminar a dupla tributação entre Portugal e o país de origem dos rendimentos, que não exclua a sua aplicação a 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 pagos no 
estrangeiro. 
 
1.2. Mais-valias 
- Obtidas quer em território português quer fora: a tributação é autónoma à taxa de 21,5%, nas mesmas condições tal como se tratasse de pessoa singular residente. Assim, estão isentas as 
mais-valias provenientes da alienação de acções detidas pelo Fundo durante mais de 12 meses e de obrigações e outros títulos de dívida. 
 
2.   Participantes 
2.1. Residentes em território português 
Sujeitos passivos de IRS e de IRC fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- Os rendimentos estão isentos de IRS sem prejuízo da opção de englobamento, nos respectivos termos legais, caso em que o imposto retido ou devido tem a natureza de imposto por conta. 
- Em caso de opção pelo englobamento o participante terá direito a uma dedução por dupla tributação económica (quanto aos rendimento provenientes de lucros, obtidos por entidades 
residentes em território português, sujeitas e não isentas de IRC), no montante de 50% de tais rendimentos. 
Sujeitos passivos de IRC e de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola: 
- Os rendimentos não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados pelos seus titulares como proveitos ou ganhos, e o montante do imposto retido ou devido ter a natureza de 
imposto por conta. 
- Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que, em consequência de isenção, não estejam obrigados à entrega da declaração de rendimentos, o imposto retido ou devido, 
corresponde às UP’s subscritas, será restituído pela entidade gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a estas UP’s; 
 
2.2. Não residentes em território português 
Os rendimentos respeitantes a UP´s estão isentos de IRS e de IRC. 
 

    CONTACTOS 
 

 

Banif Gestão de Activos, SGFIM, S.A. 
Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 14º piso 
1070-274 Lisboa 
 

Tel. 21 381 62 00 
Fax: 21 381 62 01 
e-mail: gactivos@banifib.pt 

http://www.banifib.com/
http://www.banifib.com/
http://www.banif.pt/
mailto:gactivos@banifib.pt
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