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Prospecto Simplificado 
(actualizado a 01/08/2012) 

Fundo Especial de Investimento Aberto 
Banco BIC-Brasil - Fundo Especial de Investimento Aberto (“FUNDO”) 

Fundo autorizado pela CMVM a 04/08/2011 e constituído em Portugal em 30/08/2011 
Tipo e Duração  

Banco BIC-Brasil - Fundo Especial de Investimento Aberto, com duração indeterminada. 

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

Entidades 
Subcontratadas / 
Consultores de 
Investimento 

BRZ Investimentos Ltda., responsável pela gestão da carteira de activos. 

Banco Depositário Banco BIC Português, S.A., com sede na Rua Mouzinho da Silveira, 11/19, em Lisboa. 
Entidades 
Comercializadoras  

As entidades responsáveis pela colocação das unidades de participação do FUNDO junto dos 
investidores são a Entidade Gestora, a DUNAS CAPITAL - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., na sua sede na Av. da Liberdade 229, 3.º, em Lisboa, o 
Depositário, o Banco BIC Português, S.A., na sua sede na Rua Mouzinho da Silveira, 11/19 em Lisboa, 
bem como nos seus balcões e centros de empresa e o Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., nos 
Centros de Investimento BEST que são agências do Banco BEST e através dos canais de comercialização à 
distância: por Internet através do sítio www.BancoBest.pt e por serviço telefónico 707 246 707. 

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

Autoridade de 
Supervisão  Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Política de 
Investimento  

O objectivo principal do FUNDO é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos 
do mercado brasileiro, quer de rendimento fixo, quer de rendimento variável, com predominância para 
os activos de rendimento fixo. Os principais activos serão obrigações e títulos de dívida de empresas 
brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, podendo, contudo haver um investimento até 30% do valor 
líquido global do FUNDO em acções ou valores mobiliários similares. O FUNDO, nesse caso, não 
investirá, prioritariamente, em acções específicas. Poderão ser realizados investimentos no mercado 
brasileiro ou fora do mercado brasileiro, através de obrigações, ADRs e ETFs. Apesar da moeda de 
referência do FUNDO ser o dólar americano, os activos podem ser adquiridos nessa moeda ou em reais 
ou em euros. 
A carteira do FUNDO será constituída pelos seguintes activos: 

(i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 
1) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação;  
2) Unidades de participação de outros OIC, OEI ou outras instituições de investimento colectivo, 
tais como os ETF; 
3) Acções, BDRs, ADRs, 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; 
4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos 
mercados interbancários e papel comercial); 

ii) Instrumentos financeiros derivados; 
A política de investimentos do FUNDO será orientada por forma a assegurar directa ou indirectamente, a 
manutenção, em permanência, de pelo menos dois terços do valor líquido global do FUNDO aplicado 
nos activos indicados nas alíneas i)/1) e i/2). A liquidez do FUNDO será investida em activos de curto 
prazo, nomeadamente em certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários e 
papel comercial, denominados em dólares americanos, reais ou euros, bem como em fundos de 
investimento harmonizados de tesouraria. A Entidade Gestora poderá efectuar cobertura de risco 
cambial quando entender oportuno. À realização de operações sobre activos do FUNDO, incluindo 
quaisquer operações de compra e venda, de operações cambiais, sobre instrumentos financeiros 
derivados e operações de empréstimo e de reporte, quando realizadas fora de mercado regulamentado, 
não será aplicável o disposto no artigo 60º do Decreto-Lei 252/2003, de 17 de Outubro, podendo por isso 
ser contraparte dessas operações a Entidade Gestora e quaisquer entidades em relação de domínio ou de 
Grupo com a mesma, bem como a BRZ Investimentos Ltda. e quaisquer entidades em relação de domínio 
ou de Grupo com a mesma. O FUNDO não privilegiará, em termos de investimentos, sectores 
económicos específicos. A Entidade Gestora pode recorrer à utilização de instrumentos financeiros 
derivados e, ainda, contrair empréstimos por conta do FUNDO, com a duração máxima de cento e vinte 
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dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 10% do valor líquido global do 
FUNDO, sem prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimo e reporte de valores 
mobiliários. 

Risco associado ao 
Investimento  

O FUNDO está exposto simultaneamente aos vários riscos associados aos activos de que é composto, em 
cada momento, o seu património, conforme definido na política de investimento. Neste sentido, não 
existe qualquer garantia para o participante quanto à preservação do capital investido ou em relação à 
rendibilidade do seu investimento, pelo que existe o risco de perda do capital investido. O principal risco 
do FUNDO é a variação de preço dos activos que fazem parte da sua carteira em cada momento. Na 
medida em que o FUNDO poderá investir elevadas percentagens do seu valor líquido global em 
determinados activos emitidos por uma mesma entidade, o FUNDO tem como especial risco o risco de 
concentração em determinados emitentes. O FUNDO tem também associados os riscos de taxa de juro e 
cambial. Os preços das obrigações que poderão integrar a carteira do FUNDO variam em sentido 
contrário ao da variação das taxas de juro. Desta forma, caso se verifique uma subida das taxas de juro, 
os preços das obrigações detidas pelo FUNDO sofrerão uma desvalorização. Em função das perspectivas 
da Entidade Gestora, o FUNDO poderá ou não cobrir o risco cambial, pelo que poderá ou não reflectir os 
efeitos da variação do dólar face às outras moedas em que investir. O facto de o risco cambial não se 
encontrar coberto poderá anular ou ampliar eventuais ganhos ou perdas. Importa considerar igualmente 
no FUNDO o risco relativo a conflito de interesses, na medida em que podem ser adquiridas para a sua 
carteira de activos, unidades de participação de outros OIC ou OEI que sejam geridos por entidades do 
Grupo da Entidade Gestora, ou do Grupo da BRZ Investimentos Ltda., ou em que uma entidade do 
Grupo do Depositário exerça funções de Depositário, e essas mesmas entidades podem ser contraparte 
em operações com o FUNDO. O FUNDO pode também investir em instrumentos financeiros derivados. 
A utilização de derivados, com finalidade diversa da cobertura de riscos financeiros, bem como a 
contracção de financiamento bancário e a realização de operações de empréstimo de valores, gera um 
efeito de alavancagem dos investimentos que pode conduzir a uma ampliação dos ganhos ou das perdas, 
podendo ter um impacto substancial no valor da unidade de participação. A exposição do FUNDO em 
instrumentos derivados não pode exceder o seu valor líquido global. 

Perfil do 
Investidor  

O FUNDO destina-se a investidores com tolerância ao risco que assumam uma perspectiva de 
valorização do seu capital no médio/longo prazo e, como tal, que estejam na disposição de imobilizar as 
suas poupanças por um período mínimo recomendado de 3 anos. 

Rendibilidade e 
risco histórico 

Não são divulgados dados, pois o FUNDO iniciou a sua actividade em 30 de Agosto de 2011.  

Taxa Global de 
Custos 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela de Custos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Custos Valor % VLGF 

Comissão de Gestão 
Fixa 

Variável 

* * 

Comissão de Depósito * * 

Taxa de Supervisão * * 

Custos de Auditoria * * 

TOTAL *  

TAXA GLOBAL CUSTOS (TGC) * * 

* Não são divulgados dados pois o FUNDO iniciou a sua actividade em 30 de Agosto de 2011. 
 
Custos % da Comissão 

Imputáveis directamente ao participante  

Comissão de Subscrição Não existe. 

Comissão de Resgate 1% até 180 dias após a data do acto de subscrição 

0% depois de decorridos 180 dias da data do acto de subscrição 

Imputáveis directamente ao FUNDO  

Comissão de Gestão (anual): 
Fixa 

Variável 

 

1% 

20% a incidir sobre a valorização positiva do FUNDO face ao benchmark 

(US Dollar Libor + 3,00%) com high water mark 

Comissão de Depósito (anual) 0,20% 

Taxa de Supervisão 0,03‰ 

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

** Para além dos encargos de gestão e de depósito, o FUNDO suportará ainda todas as despesas decorrentes da 
compra e venda de activos, os custos das auditorias exigidas por lei ou regulamento, bem como as despesas e outros 
encargos documentados que hajam de ser feitos no cumprimento das obrigações legais. 
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Subscrição  O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição é o valor da unidade de participação que 
vier a ser apurado na avaliação semanal do Fundo imediatamente seguinte à data do dia do pedido, pelo 
que o mesmo é efectuado a preço desconhecido. A avaliação do Fundo é efectuada com uma 
periodicidade semanal, no segundo dia útil de cada semana e divulgado no dia útil seguinte ao 
apuramento. O valor da subscrição será debitado em conta junto da entidade colocadora, no primeiro dia 
útil após a avaliação semanal do Fundo. A subscrição inicial está sujeita a um montante mínimo de 
US$1.500, devendo as subscrições subsequentes ser efectuadas por mínimos de US$100. A subscrição do 
FUNDO através de quaisquer dos canais de comercialização, ou seja, a sede da Entidade Gestora ou a 
sede, balcões e centros de empresa do Banco Depositário terão de ser efectuados até às 16.00 hora 
portuguesa para efeitos do processamento da operação nesse dia útil. Todos os pedidos que derem 
entrada depois das 16.00 hora portuguesa serão considerados como efectuados no dia útil seguinte a esse 
pedido. Não existe comissão de subscrição. 

Resgate  O valor da unidade de participação para efeitos de resgate é o valor da unidade de participação que vier 
a ser apurado na avaliação semanal do Fundo imediatamente seguinte à data do dia do pedido, pelo que 
o mesmo é efectuado a preço desconhecido. A avaliação do Fundo é efectuada com uma periodicidade 
semanal, no segundo dia útil de cada semana e divulgado no dia útil seguinte ao apuramento. A 
liquidação do pedido de resgate será efectuada por crédito em conta ao participante, até ao terceiro dia 
útil após a avaliação semanal do Fundo (este prazo já inclui o dia de crédito em conta para operações 
com esta natureza). Os resgates do FUNDO terão de ser efectuados através de quaisquer dos canais de 
comercialização, ou seja, a sede da Entidade Gestora ou a sede, balcões e centros de empresa do Banco 
Depositário até às 16.00 hora portuguesa para efeitos do processamento da operação nesse dia útil. Todos 
os pedidos que derem entrada depois das 16.00 hora portuguesa serão considerados como efectuados no 
dia útil seguinte a esse pedido. Não será cobrada qualquer comissão de resgate, no caso de terem 
decorrido mais de 180 dias após a data do acto de subscrição. Até 180 dias após a data do acto de 
subscrição será cobrada uma comissão de resgate de 1%, que reverterá integralmente para o FUNDO. 

Distribuicão de 
rendimentos  

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

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

Divulgação do 
Valor da UP  

A Entidade Gestora procede à divulgação do valor, semanal e do último dia de cada ano civil, das 
unidades de participação nas suas instalações, a quem o solicitar, e no seu sítio da internet 
(www.dunascap.com), bem como junto da sede/balcões/centros de empresas e sítio de internet 
(www.bancobic.pt) do Banco Depositário. O valor da unidade de participação do FUNDO será também 
semanalmente e no último dia de cada ano civil divulgado no Sistema de Difusão de Informação da 
CMVM. Esta divulgação será sempre efectuada no dia útil seguinte ao do dia de referência para cálculo 
do valor da unidade de participação. 

Consulta de outra 
documentacão  

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

Regime fiscal A descrição do regime fiscal abaixo efectuada é assente na interpretação da Entidade Gestora, na esfera 
do FUNDO e dos seus participantes, e não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre a matéria, 
nem constitui garantia de que tal informação se mantenha inalterada e depende das circunstâncias 
individuais de cada investidor. 
 
Tributação na esfera do FUNDO 
 
a) Os rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são 
tributados autonomamente por retenção na fonte, como se de uma pessoa singular se tratasse. 
Encontram-se neste caso os juros das obrigações e dos depósitos bancários e os dividendos sobre os quais 
incide uma taxa de 25%. Os rendimentos sobre os quais não estejam previstas taxas de retenção são 
tributados à taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 
b) Os rendimentos, obtidos 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, lucros 
distribuídos e rendimentos provenientes de fundos de investimentos, e à taxa de 25% nos restantes casos. 
c) A diferença positiva entre as mais e menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à 
taxa de 21,5%, sendo o imposto entregue ao Estado pela respectiva entidade gestora até ao final do mês 
de Abril do ano seguinte àquele que respeitar. 
d) O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de acções detidas por 
fundos de investimento durante mais de 12 meses, obrigações e outros títulos de dívida, está excluído de 
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tributação. 
Tributação na esfera dos participantes 
 
a) Os sujeitos passivos de IRS que sejam titulares de unidades de participação do FUNDO, fora do 
âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de IRS relativamente aos 
rendimentos respeitantes a essas unidades de participação, podendo, porém, os respectivos titulares, 
residentes em território português, englobá-los para efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido 
ou devido pelo FUNDO assume a natureza de imposto por conta. 
b) Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, no 
âmbito de uma actividade comercial, industral ou agrícola ou por sujeitos passivos de IRC que exerçam 
tais actividades a título principal não são sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos 
ou ganhos para efeitos de apuramento do lucro tributável e o montante de imposto retido ou devido na 
esfera do Fundo tem a natureza de imposto por conta. 
c) Aos 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 na esfera do 
Fundo, correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito 
deve ser restituído pela entidade gestora do FUNDO e pago conjuntamente com os rendimentos 
respeitantes a estas unidades. 
d) A transmissão gratuita de unidades de participação em fundos de investimento mobiliário, não está 
sujeita a imposto de selo sobre a transmissão gratuita de bens. 
e) Se o investidor for uma pessoa colectiva, os rendimentos, quer resultem de distribuição, quer da 
diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição, estão sujeitos a IRC e derrama, se existir, 
podendo os titulares deduzir no seu pagamento de impostos as verbas já liquidadas pelo próprio 
FUNDO, no montante proporcional às unidades de participação detidas. 

Contactos 

Leonardo Bandeira de Melo Mathias 
Telefone: 214 200 530  
E-mail: lm@dunascap.com  
Internet: www.dunascap.com 

 


