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sobre a qualidade dos valores mobiliários que integram o património do FUNDO. 
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PARTE I REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 

 

CAPÍTULO I INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO,  

 A ENTIDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 

 

1. O Fundo 

 

a. A denominação do Agrupamento de Fundos é “FINIFUNDOS – Agrupamento de Fundos de Investimento 

Mobiliário Aberto de Fundos”.  
 

b. O Agrupamento de fundos constitui-se com os fundos FINIFUNDO CONSERVADOR - Fundo de Investimento 

Mobiliário Aberto de Fundos de Obrigações, FINIFUNDO MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 

de Fundos Mistos e FINIFUNDO AGRESSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Acções. 

 

c. A constituição do Agrupamento de Fundos foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 18 

de Janeiro de 2008 por tempo indeterminado e iniciou a sua actividade em 25 de Fevereiro de 2008. 

 

d. A data da última actualização do prospecto foi 09 de Abril de 2009. 

  

e. O número de participantes dos Fundos em 31 de Dezembro de 2009 era: 

 

i) do FINIFUNDO CONSERVADOR – 566 

ii) do FINIFUNDO MODERADO –  285 

iii) do FINIFUNDO AGRESSIVO - 252 

 

2. A Sociedade Gestora 

 

a. Os Fundos deste Agrupamento são administrados pela Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A., 

com sede em Avenida de Berna, nº10, 1050-040 Lisboa. 

 

b. A sociedade gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente realizado é de 1.550.000 Euros. 

 

c. A sociedade gestora constituiu-se em 20 de Janeiro de 1997 e encontra-se registada na CMVM como intermediário 

financeiro autorizado desde 20 de Março de 1997. 

 

d. Obrigações/funções da sociedade gestora:  

 

1) Praticar os actos e operações necessários à boa concretização da política de investimento, em especial:  

 Seleccionar os activos para integrar os Fundos;  

 Adquirir e alienar os activos dos Fundos, cumprindo as formalidades necessárias para a válida e 

regular transmissão dos mesmos;  

 Exercer os direitos relacionados com os activos dos Fundos. 

 

2) Administrar os activos do Fundos, em especial:  

 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 reclamações dos participantes;  

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

 Observar e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documentos constitutivos dos Fundos e 

dos contratos celebrados no âmbito dos Fundos;  

 Proceder ao registo dos participantes;  

 Distribuir rendimentos;  

 Emitir e resgatar unidades de participação;  

 Efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo enviar certificados;  

 Conservar os documentos. 

 

3) Comercializar as unidades de participação dos Fundos que gere.  

 

e. A Finivalor e o Finibanco respondem solidariamente, perante os participantes pelo cumprimento dos deveres legais e 

regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos do Fundo. 
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3. Entidades Subcontratadas 

Não existem.  

 

 

4. O Depositário 

 

a. A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Finibanco, S.A., com sede social na Rua Júlio Dinis, 

nº157, 4050-323 Porto, e encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro desde 23 de Agosto de 

2001.  

 

b. Obrigações/funções da entidade depositária:  

 

 Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos dos Fundos e os contratos celebrados no 

âmbito dos Fundos;  

 Guardar os activos dos Fundos;  

 Receber em depósito ou inscrever em registo os activos do Fundo;  

 Efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos relacionados com os activos do Fundo de 

que a entidade gestora o incumba, salvo se forem contrários à lei, aos regulamentos ou aos documentos 

constitutivos;  

 Assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o Fundo a contrapartida lhe é entregue nos 

prazos conformes à prática do mercado;  

 Verificar a conformidade da situação e de todas as operações sobre os activos do Fundo com a lei, os 

regulamentos e os documentos constitutivos;  

 Pagar aos participantes os rendimentos das unidades de participação, o valor do resgate, reembolso ou 

produto da liquidação;  

 Elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para os Fundos;  

 Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e dos passivos dos Fundos;  

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

constitutivos dos Fundos, designadamente no que se refere à política de investimentos, à aplicação dos 

rendimentos dos Fundos e ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e ao reembolso das unidades de 

participação. 

 

c. A Finivalor e o Finibanco respondem solidariamente, perante os participantes pelo cumprimento dos deveres legais e 

regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos Fundo. 

 

 

5. As Entidades Colocadoras 

 

a. As entidades colocadoras das unidades de participação do Fundo junto dos investidores são o Finibanco, S.A. e a 

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A., i.e., o Depositário e a Sociedade Gestora. 

 

b. O Fundo é comercializado em toda a rede de balcões do Finibanco, S.A., através da Internet, no site 

www.finibanco.pt , para quem tenha aderido a este serviço, e na sede da Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos 

Mobiliários, S.A. 

 

 

CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO / POLÍTICA DE 

RENDIMENTOS 

 

 

1. Política de investimento do Fundo 

 

1.1. Política de investimento 

 

O objectivo do Agrupamento de Fundos é a oferta de várias soluções de investimento, com riscos e retornos 

diferenciados, mas com a possibilidade dos Clientes poderem transitar entre os três Fundos de Fundos sem qualquer custo 

associado, isto é, as transições estão isentas de comissões de resgate e de subscrição. 

 

FINIFUNDO CONSERVADOR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos  de Obrigações 

 

a. O objectivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de fundos de 

investimento, nacionais e internacionais, prosseguindo a obtenção de uma valorização do capital para prazos 

superiores a 1 ano. 

b. O investimento em unidades de participação de outros Fundos será sempre superior a 2/3 do valor líquido global do 

Fundo, sendo o remanescente aplicado em meios líquidos e instrumentos do mercado monetário. 

http://www.finibanco.pt/
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c. O investimento em unidades de participação de Fundos de tesouraria, Fundos de obrigações de taxa indexada e 

Fundos de obrigações de taxa fixa será igual ou superior a 2/3 do valor líquido global do Fundo.  

 

d. O investimento em unidades de participação de Fundos de obrigações será igual ou superior a 44% do valor líquido 

global do Fundo.  

e. O investimento em unidades de participação de Fundos de Acções será igual ou inferior a 22% do valor líquido 

global do Fundo.  

f. O Fundo será constituído por Fundos harmonizados geridos pela própria sociedade, sendo que nestes casos não serão 

cobradas quaisquer comissões de subscrição e de resgate nas respectivas operações, e por outra(s) sociedade(s) 

gestora(s) sediada(s) em Estado(s) membro da União Europeia que respeitem a Directiva nº85/611/CEE, do 

Conselho, de 20 de Dezembro.  

g. O Fundo não irá adquirir unidades de participação de fundos cuja comissão de gestão exceda os 3%. 

h. Por princípio o Fundo não efectuará a cobertura cambial dos valores expressos em divisas que não o Euro, podendo 

no entanto vir a realizar tais operações, de acordo com a visão de gestão relativamente à evolução dos mercados 

cambiais.  

 

FINIFUNDO MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Misto 

 

a. O objectivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de fundos de 

investimento, nacionais e internacionais, prosseguindo a obtenção de uma valorização do capital a médio longo 

prazo. 

b. O investimento em unidades de participação de outros Fundos será sempre superior a 2/3 do valor líquido global do 

Fundo, sendo o remanescente aplicado em meios líquidos e instrumentos do mercado monetário 

c. O investimento em unidades de participação de Fundos de tesouraria, Fundos de obrigações de taxa indexada e 

Fundos de obrigações de taxa fixa será igual ou superior a 50% do valor líquido global do Fundo. 

d. O investimento em unidades de participação de Fundos de Acções será igual ou superior a 22% e inferior a 50% do 

valor líquido global do fundo. 

e. O Fundo será constituído por Fundos harmonizados geridos pela própria sociedade, sendo que nestes casos não serão 

cobradas quaisquer comissões de subscrição e de resgate nas respectivas operações, e por outra(s) sociedade(s) 

gestora(s) sediada(s) em Estado(s) membro da União Europeia que respeitem a Directiva nº85/611/CEE, do 

Conselho, de 20 de Dezembro.  

f. O Fundo não irá adquirir unidades de participação de fundos cuja comissão de gestão exceda os 3%. 

g. Por princípio o Fundo não efectuará a cobertura cambial dos valores expressos em divisas que não o Euro, podendo 

no entanto vir a realizar tais operações, de acordo com a visão de gestão relativamente à evolução dos mercados 

cambiais 

 

FINIFUNDO AGRESSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Acções 

 

a. O objectivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de fundos de 

investimento, nacionais e internacionais, prosseguindo a obtenção de uma valorização do capital a médio longo 

prazo. 

b. O investimento em unidades de participação de outros Fundos será sempre superior a 2/3 do valor líquido global do 

Fundo, sendo o remanescente aplicado em meios líquidos e instrumentos do mercado monetário. 

c. O investimento em unidades de participação de Fundos de Acções será igual ou superior a 50% do valor líquido 

global do Fundo.  

d. O Fundo será constituído por Fundos harmonizados geridos pela própria sociedade, sendo que nestes casos não serão 

cobradas quaisquer comissões de subscrição e de resgate nas respectivas operações, e por outra(s) sociedade(s) 

gestora(s) sediada(s) em Estado(s) membro da União Europeia que respeitem a Directiva nº85/611/CEE, do 

Conselho, de 20 de Dezembro.  

e. O Fundo não irá adquirir unidades de participação de fundos cuja comissão de gestão exceda os 3%. 

f. Por princípio o Fundo não efectuará a cobertura cambial dos valores expressos em divisas que não o Euro, podendo 

no entanto vir a realizar tais operações, de acordo com a visão de gestão relativamente à evolução dos mercados 

cambiais.  

 

1.2. Mercados 

 

Tratando-se de um Agrupamento de Fundo de Fundos, os mercados para onde são canalizadas as aplicações são os 

estabelecidos na política de investimentos de cada um dos Fundos que integram a cada momento a carteira dos Fundos de 

Fundos agrupados. Os Fundos de Fundos agrupados não estabelecem regras sobre a incidência geográfica nos seus 

investimentos, nem privilegia sectores económicos específicos. 

 

 

1.3. Benchmark (parâmetro de referência) 

 

O Fundo não tem qualquer parâmetro de referência do mercado ou "benchmark". 
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1.4. Limites legais ao investimento 

 

a. Os Fundos de Fundos devem deter em permanência um mínimo de 2/3 do seu valor líquido global investido em 

unidades de participação de outros fundos. 

 

b. Não podem fazer parte dos Fundos mais de 25% das unidades de participação emitidas por um mesmo fundo de 

investimento. 

 

c. Os Fundos não podem investir mais de 20% do seu respectivo valor líquido global em unidades de participação de 

um único fundo previstas na alínea c) do nº1 do artigo 45º do Dec-lei 252/2003 de 17 de Outubro;  

 

d. Os Fundos não podem investir, no total, mais de 30% do seu respectivo valor líquido global em unidades de 

participação de fundos previstas na alínea ii) da alínea c) do nº1 do artigo 45º do Dec-lei 252/2003 de 17 de Outubro; 

 

e. Os Fundos não podem investir em fundos de investimento cujos documentos constitutivos não limitem a 10% o 

investimento em unidades de participação de fundos. 

 

f. Os Fundos não podem investir mais de 20% do seu respectivo valor líquido global em instrumentos do mercado 

monetário emitidos por entidades que se encontrem em relação de grupo. 

 

g. A Sociedade Gestora pode contrair empréstimos por conta dos Fundos por 120 dias seguidos ou interpolados, num 

período de um ano, e até ao limite de 10% do seu respectivo valor líquido global. 

   

  

1.5. Características especiais do Fundo 

 

1.51. Riscos a que os Fundos do Agrupamento se encontram expostos 

 

a. Trata-se de Fundos vocacionados para o investimento em fundos, pelo que se encontram fundamentalmente expostos 

aos seguintes riscos específicos: 

 

i. o risco de taxa de juro que integra a política de investimentos dos fundos de obrigações de taxa fixa; 

ii. os riscos cambiais que integram as políticas de investimento dos fundos que investem fora da zona euro; 

iii. os riscos de valor das acções que integram as políticas de investimento dos fundos de acções; 

iv. o risco de crédito, que pode integrar as políticas de investimento dos fundos de obrigações. 

 

b. O risco de taxa de juro significa que os preços das obrigações de taxa fixa variam, inversamente, em função das taxas 

de juro de mercado; 

 

c. O risco cambial significa que os preços dos activos expressos em moedas estrangeiras variam em função das cotações 

diárias dessas moedas face ao euro; 

 

d. O risco de valor das acções significa que o valor das acções varia permanentemente em função das cotações que se 

estabelecem nos mercados em que são negociadas; 

 

e. O risco de crédito significa risco que existe a probabilidade da entidade emitente não cumprir pontualmente com o 

seu serviço de dívida. 

 

 

1.5.2. Riscos específicos de cada um dos Fundos 

  

1.5.2.1. FINIFUNDO CONSERVADOR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos  de Obrigações 

  

Este fundo, investe maioritariamente em Fundos de Obrigações, sendo que se encontra sujeito a todos os riscos acima 

descritos com maior incidência nos riscos previstos nas alíneas b), c) e e). 

 

 

         1.5.2.2. FINIFUNDO MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Misto 

 

Este fundo, investe em Fundos de Obrigações e de Acções pelo que se encontra sujeito a todos os riscos acima descritos. 

 

 

          1.5.2.3. FINIFUNDO AGRESSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Acções 

 

Este fundo, investe maioritariamente em Fundos de Acções, sendo que se encontra sujeito a todos os riscos acima 

descritos com maior incidência nos riscos previstos na alínea d). 



FINIVALOR                                              FUNDOS DE INVESTIMENTO 

6 

 

2. Derivados, Reportes e Empréstimos 

 

2.1. Os Fundos não recorrerão a qualquer tipo de instrumentos a nível de derivados, reportes e empréstimos, pois a sua 

utilização já está prevista nos fundos participados, excepto no que se refere a instrumentos derivados para cobertura 

de risco cambial, nomeadamente futuros, fowards e swaps cambiais. 

 

2.2. É permitida a utilização de instrumentos financeiros derivados que se encontrem admitidos à cotação ou negociados 

num mercado regulamentado, com funcionamento regular reconhecido e aberto ao público de Estados membros da 

União Europeia ou de Estados terceiros desde que a escolha desse mercado seja prevista na lei ou aprovada pela 

CMVM. 

2.3. Poderão ainda ser utilizados instrumentos financeiros derivados transaccionados fora de mercado regulamentado, 

desde que: 

a) Os activos subjacentes estejam previstos no Regime Jurídico dos Fundos de Investimento como activos de 

elevada liquidez ou sejam índices financeiros, taxas de juro, de câmbio ou divisas nos quais o Fundo possa 

efectuar as suas aplicações nos termos deste prospecto; 

b)  As contrapartes nas transacções sejam instituições sujeitas a supervisão prudencial e,  

c) Os instrumentos estejam sujeitos a avaliação diária fiável e verificável e possam ser vendidos, liquidados ou 

encerrados a qualquer momento pelo seu justo valor, por iniciativa do Fundo. 

2.4. A exposição do Fundo a uma mesma contraparte em transacções com instrumentos financeiros derivados fora de 

mercado regulamentado não pode ser superior a: 

2.5. O Fundo não pode exceder em instrumentos derivados uma exposição superior ao seu valor líquido global 

equivalentes às que constam da legislação comunitária; 

a) 10% 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, sujeitas a normas prudenciais  

b) 5% do seu valor líquido global, nos restantes casos. 
 

 

 

3. Valorização de 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 Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado 

deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da 

valorização da carteira. 

 

b. O valor líquido global do Fundo será apurado de acordo com os seguintes princípios: 

 

 A Sociedade Gestora calculará em cada dia útil, o valor das unidades de participação de acordo com os 

critérios contabilísticos e financeiros geralmente aceites e os nomes legalmente estabelecidos. Para o efeito, 

considera-se o “momento de referência” como sendo as 17 hrs, hora portuguesa. 

 

 A Sociedade Gestora utilizará o câmbio indicativo divulgado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central 

Europeu para valorizar diariamente os activos denominados em moeda estrangeira, com excepção dos 

activos cujas divisas não se encontrem cotadas. Neste caso utilizar-se-ão os câmbios divulgados ao meio-

dia, hora portuguesa, por entidades especializadas tais como a Bloomberg e/ou Reuters.  

   

  

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 

 

A valorização dos activos que compõem a carteira do Fundo obedece a regras específicas em função da respectiva 

natureza. Assim: 

 

a. Regra geral, as unidades de participação em fundos de investimento serão valorizadas ao último valor conhecido e 

divulgado pela entidade gestora no momento da valorização. No entanto, caso essas unidades de participação se 

encontrem admitidas à negociação, e o preço seja considerado representativo em função, nomeadamente da 

quantidade, frequência e regularidades das transacções a Sociedade Gestora opta pelo preço de fecho ou de referência 

desse mercado; 

 

b. A avaliação dos valores cotados corresponde aos preços praticados nos mercados em que se encontrem admitidos à 

negociação, reportados ao momento de referência, de acordo com o disposto nos números seguintes.  

 

c. O valor a considerar será o último preço verificado no mercado no momento de referência. 
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d. Na avaliação dos valores não cotados, nomeadamente os Forwards e Swaps cambiais a entidade gestora adopta 

critérios que tenham por base o valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor 

médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através de entidades especializadas, que não se encontrem em 

relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a 

entidade gestora.  

e. Na impossibilidade de aplicação do referido na alínea anterior, as entidades gestoras recorrem a modelos de avaliação 

utilizados e reconhecidos universalmente nos mercados financeiros, assegurando-se que os pressupostos utilizados na 
avaliação têm aderência a valores de mercado.  

f. Os depósitos bancários serão valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente a cada operação; 

 

  

4. Exercício dos direitos de voto 

 

Não se aplica, porque o Fundo não investe directamente em acções nem em qualquer outro valor mobiliário que confira 

direitos de voto. 

   

  

5. Comissões e encargos suportados pelos Fundos 

 

 
 

 

5.1. Comissão de gestão 

 

a. A comissão de gestão fixa anual nominal é de: 

 

 0,25% para o fundo Finifundo Conservador; 

 



FINIVALOR                                              FUNDOS DE INVESTIMENTO 

8 

 

 0,50% para o fundo Finifundo Moderado; 

 

 0,75% para o fundo Finifundo Agressivo. 

 

b. Modo de cálculo da comissão: diariamente sobre o valor líquido global (antes de comissões). 

 

c. A comissão é cobrada mensalmente até ao 5º dia útil do mês seguinte.  

   

  

5.2. Comissão de depósito 

 

a. A comissão de depósito fixa anual nominal é de 0,05% (por cada Fundo que integra o agrupamento).  

 

b. Modo de cálculo da comissão: diariamente sobre o valor líquido global (antes de comissões). 

 

c. A comissão é cobrada mensalmente até ao 5º dia útil do mês seguinte. 

   

  

5.3. Outros encargos 

 

As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do Fundo, designadamente comissões bancárias e demais 

impostos, constituem encargos do Fundo. O Fundo suportará ainda, os custos de supervisão da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, e que incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao último dia útil do mês e os custos de 

auditoria obrigatórios. 

   

  

6. Política de rendimentos 

 

Política de rendimentos dos Fundos: tratam-se de Fundos de capitalização. 

   

 

 

CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E RESGATE 

   

  

1. Características gerais das unidades de participação 

 

1.1 Definição 

 

Cada Fundo é representado por partes, sem valor nominal, que se designam por unidades de participação, as quais 

conferem direitos idênticos aos seus detentores. 

 

1.2. Forma de representação 

 

As unidades de participação adoptam a forma escritural, não existindo a possibilidade de fraccionamento. 

 

 

2. Valor da unidade de participação 

 

2.1. Valor inicial 

 

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição dos Fundos foi de 5 Euros. 

 

 

2.2. Valor para efeitos de subscrição 

 

O valor da unidade de participação de cada Fundo para efeitos de subscrição é o valor divulgado no dia útil seguinte ao 

pedido de subscrição. O pedido de subscrição é assim efectuado a preço desconhecido. 

 

 

2.3. Valor para efeitos de resgate 

 

O valor da unidade de participação para efeitos de resgate em cada Fundo é o valor divulgado no dia útil seguinte ao da 

data do pedido de resgate. O pedido de resgate é assim efectuado a preço desconhecido. 
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3. Condições de subscrição e de resgate 

 

3.1. Períodos de subscrição e de resgate 

 

As subscrições e resgates podem ser efectuadas aos balcões do Finibanco, S.A, na sede da sociedade gestora e através da 

Internet entre as 8h30m e as 16h30m. Todos os pedidos recebidos após as 16h30m serão considerados como efectuados 

no dia útil seguinte ao do pedido. 

 

 

4. Condições de subscrição 

 

4.1. Mínimos de subscrição 

 

a. O investimento mínimo inicial é de 500 Euros. 

 

b. Para as subscrições seguintes o investimento terá que ser igual ou superior a 250 Euros. 

 

4.2. Comissões de subscrição 

 

Não existe qualquer comissão de subscrição.  

 

4.3. Data da subscrição efectiva 

 

A subscrição assume-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de emissão é integrado no activo 

do Fundo, ou seja, no dia útil seguinte. 

 

 

 

5. Condições de resgate 

 

5.1. Comissões de resgate 

 

a. No acto de resgate de unidades de participação do Agrupamento de Fundos é cobrada uma comissão calculada 

segundo o critério do período de permanência.. Assim, incidirá uma comissão de resgate incidente sobre o valor das 

unidades de participação pedidas a resgate de acordo com os seguintes prazos de antiguidade da subscrição: 

 

 Até 90 dias………..…………………………………….…2,00%; 

 Entre 91 e 180 dias . ………………………………………1,00%; 

 Entre 181 e um ano . ………………………………………0,50%; 

 Mais de um ano…….………………………………………0,00%. 

 

b. 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.  

 

c. O eventual aumento das comissões de resgate ou o agravamento das condições de cálculo da mesma só se aplica aos 

participantes que adquiram essa qualidade após a sua autorização pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

 

5.2. Pré-aviso 

 

O prazo de pré-aviso para efeitos de resgate das unidades de participação é de 5 (cinco) dias úteis, traduzindo-se este no 

pagamento ao participante da quantia devida findo esse prazo, data em que será creditado em conta pelo valor respectivo. 

 

 

5.3. Condições de Transferência entre Fundos dos Agrupamento 

 

a. A transferência total ou parcial entre os fundos que compõem o Agrupamento será efectuada a pedido do investidor, 

sendo que o resgate efectuar-se-á nos termos previstos no número 5.2 imediatamente acima, e a subscrição na data de 

disponibilização dos valores líquidos resgatados. 

b. O montante mínimo de subscrição entre fundos será o correspondente ao montante mínimo de subscrição num só 

fundo. 

c. A subscrição resultante da transferência entre fundos será arredondada por defeito e a diferença obtida será credita 

em conta associada ao cliente junto do banco depositário. 

d. A transferência entre fundos que integram o Agrupamento está isenta de comissões. 
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CAPÍTULO IV DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 

Os participantes do Fundo têm direito a: 

 

a. Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do Fundo, qualquer que seja a sua modalidade de 

comercialização; 

 

b. Obter o prospecto completo, sem qualquer encargo, junto da sociedade gestora, do depositário e das entidades 

colocadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do Fundo; 

 

c. Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem encargos aos participantes que o 

requeiram; 

 

d. Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e das condições constantes dos prospectos do 

Fundo; 

 

e. Receber a sua quota-parte do Fundo em caso de liquidação do mesmo; 

 

f. A ser ressarcidos pela Sociedade gestora dos prejuízos sofridos, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização 

que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito, sempre que: 

 

1. Em consequência de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização e divulgação no valor da 

unidade de participação,  

 

- 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 0,5% do valor corrigido  da unidade de participação; 

e 

 

- O prejuízo sofrido, por participante, seja superior a 5 Euros. 

 

2. Ocorram erros na imputação das operações de subscrição e resgate ao património do Fundo, designadamente pelo 

intempestivo processamento das mesmas.   

 

g. A serem informados individualmente das seguintes situações: 

 

 Um aumento das comissões a pagar pelos participantes ou pelo Fundo, com a excepção do aumento da 

comissão de resgate ou do agravamento das condições de cálculo da mesma, os quais só podem ser 

aplicados aos participantes que adquiram esta qualidade após autorização da CMVM; 

 A modificação substancial da política de investimento como tal considerada pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários; 

 Nos casos em que se verifique um aumento global das comissões de gestão e de depósito a suportar pelo 

Fundo ou uma modificação substancial da política de investimentos, os participantes podem proceder ao 

resgate das UP sem pagar a respectiva comissão, até um mês após a entrada em vigor das alterações; 

 A modificação da política de distribuição de rendimentos; 

 Substituição da entidade gestora; 

 Substituição do depositário. 

 

A subscrição de unidades de participação do Fundo implica a aceitação dos prospectos e confere à Finivalor os poderes 

necessários para realizar os actos de administração do Fundo. 

 

 

CAPÍTULO V CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO E RESGATE 

DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

1. Liquidação do Fundo 

 

a. Os participantes não têm legitimidade para requerer a liquidação ou partilha do Fundo. 

 

b. Quando os interesses dos participantes o recomendem, a Finivalor poderá proceder à liquidação e partilha do Fundo. 

 

c. A decisão de liquidação por parte da Finivalor implica a imediata comunicação à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários e individualmente a cada participante e a sua publicação no Sistema de Difusão de Informação da 

CMVM, contendo a indicação do prazo previsto para a conclusão do processo de liquidação.  
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d. A decisão de liquidação do Fundo por parte da Finivalor determina a imediata suspensão das subscrições e dos 

resgates do Fundo. A Finivalor deverá afixar na sua sede, nos balcões e no site do Finibanco, e em locais bem 

visíveis, um aviso a informar o público sobre a situação da liquidação e consequente suspensão das operações de 

subscrições e resgates. 

 

e. O prazo de liquidação não deve exceder em cinco dias úteis o prazo máximo de resgate, salvo se, mediante 

requerimento fundamentado da Finivalor, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários autorizar um prazo 

superior. 

 

 

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 legal e regulamentarmente 

estabelecidos, quando os pedidos de resgate de unidades 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 Finivalor poderá suspender a emissão e o resgate das unidades de participação sempre que o interesse dos 

participantes o aconselhe. 

 

c. Autorizada a suspensão, a Finivalor deverá diligenciar no sentido de ser afixado, nos balcões e site do Finibanco, na 

sede da sociedade gestora e no sistema de difusão da informação da CMVM, em local bem visível, aviso destinado a 

informar o público sobre a situação de suspensão e, logo que possível, a sua duração. 

 

d. A suspensão de resgate abrange os pedidos de resgate que tenham sido apresentados no dia da entrada na CMVM da 

comunicação da decisão de suspensão do resgate. 

 

e. A CMVM, por sua iniciativa ou a solicitação da Finivalor, pode, quando ocorram circunstâncias excepcionais 

susceptíveis de perturbarem o normal funcionamento das operações inerentes ao funcionamento do fundo ou de 

porem em risco os legítimos interesses dos investidores, determinar a suspensão da emissão ou do resgate das 

respectivas unidades de participação. 

 

f. A suspensão do resgate determinada nos termos do número anterior tem efeitos imediatos, aplicando-se a todos os 

pedidos de resgate que no momento da notificação da CMVM não tenham sido satisfeitos.  

 

 

PARTE II INFORMAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DO ANEXO II PREVISTO NO ARTIGO 64º DO 

REGIME JURÍDICO DOS OIC APROVADO PELO DECRETO-LEI Nº 252/2003, DE 17 OUT. 

 

CAPÍTULO I OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 

 

 

1. Outras informações sobre a Sociedade Gestora 

 

a. Conselho de Administração Presidente Jorge Manuel de Carvalho Pereira 

Vogais  Júlio do Nascimento Ceirão 

Francisco Manuel Paranhos Ferreira da Silva  

Conselho Fiscal Único Fiscal Único Pedro Manuel Travassos de Carvalho 

Suplente  Ana Gomes & Cristina Doutor, SROC 

Representante Ana Cistina Doutor Simões 

Mesa da Assembleia Geral  Presidente  António Moreira Barbosa de Melo 

Secretário  Ana Teresa Tecedeiro Carvalho dos Santos 

 

b. Os membros do Conselho de administração da sociedade gestora não exercem qualquer função fora desta. 

 

c. Relações de grupo com as restantes entidades: 

O Finibanco Holding S.G.P.S., S.A., detém directamente 100% do capital social da Sociedade Gestora e do 

Depositário, e a totalidade dos respectivos direitos de voto. 

 

d. Outros fundos geridos pela sociedade gestora: 
Finicapital - Fundo de Acções Euro; 

Finirendimento – Fundo de Obrigações de Taxa Indexada Internacionais; 

Finibond Mercados Emergentes - Fundo de Obrigações de Taxa Fixa Internacional; 

PPA Finibanco - Plano de Poupança em Acções; 

Finifundo Acções Internacionais - Fundo de Acções Internacionais; 

Finiglobal – Fundo Misto; 
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Finipredial - Fundo Imobiliário Aberto; 

Finifundo Taxa Fixa Euro - Fundo de Obrigações de Taxa Fixa Euro; 

Agrupamento de Fundos Finifundos, constituído por três Fundos de Fundos: Finifundo Agressivo, Finifundo 

Moderado e Finifundo Conservador; 

Portugal Estate Fund – Fundo Imobiliário Fechado de Subscrição Particular; 

Predicaima - Fundo Imobiliário Fechado de Subscrição Particular; 

Imomarvãs - Fundo Imobiliário Fechado de Subscrição Particular; 

Polaris - Fundo Imobiliário Fechado de Subscrição Particular. 

 

e. Contactos da Entidade Gestora 

Avenida de Berna, nº 10 – 6º andar 1050-040 Lisboa 

Telefone: 21 790 2800        Fax 21 792 3551      e-mail: finivalor@finibanco.pt        

 

2. Consultores de Investimento 

 

A sociedade gestora não recorre a consultores de investimento. 

 

3. Auditor do Fundo 

 

A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a Ernst & Young Audit & Associados – SROC, SA, representada 

por João Carlos Miguel Alves cuja sede se situa na Avenida da República, 90, 6º, 1600 Lisboa e está inscrita na OROC 

sob o nº 178.  

 

4. Autoridade de Supervisão do Fundo 

 

A Autoridade de Supervisão do Fundo é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sedeada na Avenida da 

Liberdade, 252, 1056-801 Lisboa.  

 

CAPÍTULO II DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

 

1. Valor da unidade de participação 

 

O valor diário das unidades de participação é divulgado aos balcões do Finibanco, na sede da Finivalor, através da 

Internet, no site www.finibanco.pt e ainda publicado diariamente no Sistema de Difusão de Informação da CMVM 

(www.cmvm.pt). 

 

2. Admissão à negociação 

 

Não está prevista a admissão à cotação das unidades de participação do Fundo. 

 

3. Consulta da carteira do Fundo 

 

A composição da carteira do Fundo, o seu valor global líquido e o número de unidades de participação serão publicadas 

mensalmente no Sistema de Difusão de Informação da CMVM (www.cmvm.pt). 

 

4. Documentação do Fundo 

 

Os prospectos do Fundo, completo e simplificado, bem como os documentos de prestação de contas, anual e semestral, 

encontram-se disponíveis aos balcões do Finibanco, no site www.finibanco.pt e na sede da Finivalor. Será publicado um 

aviso no Sistema de Difusão de Informação da CMVM (www.cmvm.pt)., informando de que se encontram à disposição 

para consulta nos locais acima referidos os documentos de prestação de contas do Fundo. 

 

5.  Contas dos Fundo 

 

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

meses seguintes, enquanto as contas semestrais são encerradas com referência a 30 de Junho sendo disponibilizadas nos 

dois meses seguintes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:finivalor@finibanco.pt
http://www.finibanco.pt/
http://www.finibanco.pt/
http://www.cmvm.pt)./
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CAPÍTULO III EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS RESULTADOS DO FUNDO 

 

 
 
 

CAPÍTULO IV PERFIL DO INVESTIDOR 

 

1.  Perfil do investidor no FINIFUNDO CONSERVADOR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos  de 

Obrigações 

  

O Fundo destina-se a Clientes com uma perspectiva conservadora em relação ao risco, que tenham um horizonte 

temporal de investimento de médio prazo, que tenham capacidade para suportar oscilações de preços nas unidades de 

participação e que pretendam um fundo com uma volatilidade reduzida num prazo mínimo recomendado de 1 ano. 

 

2.  Perfil do investidor no FINIFUNDO MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Misto 

 

O Fundo destina-se a Clientes com uma perspectiva moderada em relação ao risco, que tenham um horizonte temporal de 

investimento de médio prazo, que tenham capacidade para suportar oscilações de preços nas unidades de participação e 

que pretendam um fundo com alguma volatilidade num prazo mínimo recomendado de 2 anos. 

 

 

3.  Perfil do investidor no Fundo FINIFUNDO AGRESSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos 

de Acções 

 

O Fundo destina-se a Clientes com uma perspectiva agressiva em relação ao risco, que tenham um horizonte temporal de 

investimento de médio prazo, que tenham capacidade para suportar oscilações de preços nas unidades de participação e 

que pretendam um fundo com volatilidade num prazo mínimo recomendado de 3 anos. 
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CAPÍTULO V REGIME FISCAL 

 

 

1.  Rendimentos obtidos pelo Fundo 

 

Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais-valias 

Tratando-se de rendimentos tributados por retenção na fonte, a tributação será autónoma, por retenção na fonte. Assim, os 

dividendos, os juros de obrigações e de depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 20%. Nos casos 

de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo 

valor líquido obtido em cada ano. Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento que 

se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação. 

 

Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias 

Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, de rendimentos provenientes de fundos de investimentos, e rendimentos 

de outra natureza a tributação é autónoma, à taxa de 20%.  

 

Mais-valias obtidas em território português ou fora dele 

 
 A diferença positiva entre as mais e menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa 

de 10%, encontrando-se excluídas de tributação as mais-valias provenientes da alienação de: 

 Acções detidas pelo fundo durante mais de 12 meses; 

 Obrigações e outros títulos de dívida. 

 No caso da contraparte da operação ser residente em país, território ou região constante da lista aprovada 

pela Portaria n.º 1272/2001, de 9 de Novembro, as perdas apuradas não relevam para o apuramento do 

saldo a tributar. 

 Retenção na fonte: nos termos do n.º 4 do artigo 101.º do Código do IRS, os intermediários financeiros que 

intervenham em operações de alienação relativas a valores mobiliários, warrants autónomos e instrumentos 

financeiros derivados, são obrigados a efectuar a retenção na fonte, à taxa de 10% mediante manutenção, 

por sujeito passivo, de uma conta-corrente que evidencie as mais-valias e as menos-valias apuradas e, bem 

assim, de outra conta corrente com os montantes das importâncias retidas.  

 

 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: 

 Imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos em causa; 

 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 

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.  

 

2.  Rendimentos obtidos pelos Participantes 

 

2.1. Participantes residentes em território português 

 

 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, podendo, no entanto ser englobados, caso 

em que o imposto retido ou devido ao próprio fundo tem a natureza de imposto por conta. 

 Em caso de englobamento, os titulares das unidades de participação têm direito a deduzir 50% dos lucros 

colocados à disposição do fundo por pessoas colectivas sujeitas e não isentas de IRC, bem como os 

rendimentos resultantes de partilha em consequência da liquidação dessas entidades que sejam considerados 

como rendimentos de capitais. 

 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 do apuramento do lucro tributável e o 

montante de imposto retido ou devido na esfera do fundo tem a natureza de imposto por conta. 

 Os lucros distribuídos ao fundo por uma sociedade com sede ou direcção efectiva no território português, 

sujeita e não isenta de IRC, também são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável em 

50%. 

 No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera no 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 essas unidades. 
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2.2. Participantes não residentes em território português 

 

 Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e de IRC. 

 

2.3. Imposto de Selo 

 

 Para as pessoas singulares a transmissão gratuita de valores aplicados em fundos de investimento mobiliário 

não se encontra sujeita a tributação em sede de Imposto do Selo. 

 Para as pessoas colectivas a transmissão gratuita de valores aplicados em fundos de investimento mobiliário 

encontra-se sujeita a tributação em sede de Imposto de Selo. 

 

 

O regime fiscal aqui descrito é o actualmente em vigor, não existindo qualquer garantia que o mesmo se mantenha 

inalterável durante o período de investimento recomendado. 

 

 

ANEXO I 

 

Fundos de Investimento geridos pela sociedade gestora a 31 de Dezembro de 2009 

 

Denominação Tipo Política de Investimento 
VLGF em 

euros 

Nº. 

Particip. 

Finicapital Aberto Acções Ibéricas 12.469.839,18 1.224 

Finirendimento Aberto 
Obrigações Taxa Indexada 

Internacionais 
48.338.161,20 3.228 

Finiglobal Aberto Misto 19.524.898,14 1.710 

Finifundo Flexível M.E. Aberto Flexível  2.238.653,64 318 

PPA Finibanco Aberto Plano Poupança Acções 1.798.018,63 1.423 

FiniFundo Acções 

Internacionais 
Aberto Acções Internacionais 9.693.558,16 956 

Finipredial Aberto Imobiliário 282.819.317,83 9.973 

Predicaima Fechado Imobiliário de Subscrição Particular 41.994.451,54 1 

Imomarvãs Fechado Imobiliário de Subscrição Particular 16.837.768,60 6 

Portugal Estate Fund Fechado Imobiliário de Subscrição Particular 5.029.041,59 1 

Polaris Fechado Imobiliário de Subscrição Particular 7.197.348,90 1 

FiniFundo Taxa Fixa Euro Aberto Obrigações Taxa Fixa Euro 7.046.803,50 587 

Finifundo Conservador Aberto Fundo de Fundos de Obrigações 9.296.648,88 566 

Finifundo Moderado Aberto Fundo de Fundos de Misto 6.968.774,90 285 

Finifundo Agressivo Aberto Fundo de Fundos de Acções 5.992.448,77 252 

N.º Total de Fundos 15    

 

 


