
Tipo de Fundo e Duração FINIFUNDOS – Agrupamento de Fundos de Investimento Mobiliário, constituídos por tempo indeterminado.

Início de Actividade Fundos autorizados pela CMVM em 18 de Janeiro de 2008, e constituídos em 25 de Fevereiro de 2008, em Portugal

Entidade Gestora Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA, integrada no Grupo Montepio

Consultores de Investimento Os Fundos não recorrem a consultores de investimento externo

Banco Depositário Finibanco, SA

Entidades Comercializadoras
Entidades Comercializadoras

Autoridade de Supervisão Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Agrupamento de Fundos 

Derivados

Risco Associado ao Investimento

PROSPECTO SIMPLIFICADO
(actualizado a 20 de Maio de 2011)

Trata-se de fundos vocacionados para o investimento em fundos pelo que se encontra fundamentalmente exposto 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;

Agrupameto de Fundos de Investimento Mobiliário Abertos Harmonizados

FINIFUNDOS – Agrupamento de Fundos de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Harmonizados 

Nos balcões da Caixa Económica Montepio Geral e através dos seguintes canais alternativos de distribuição à distância (para os clientes que tenham
aderido àqueles serviços): Internet / Net 24 (www.montepio.pt), Telefone / Phone 24 (707 202 024), Tecnologia WAP / Net móvel 24, e ATM / Chave
24. 

Balcões do Finibanco, SA, através da Internet, em www.finibanco.pt e sede da Finivalor, SGFM, SA.

Política de Investimento

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

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.
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.
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, taxasde 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
A exposição do Fundo a uma mesma contraparte em transacções com instrumentos financeiros derivados fora de mercado regulamentado não pode ser su
O Fundo não pode exceder em instrumentos derivados uma exposição superior ao seu valor líquido global.equivalentes às que constam da legislação com
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 Esta
b)       5% do seu valor líquido global, nos restantes casos.

FINIFUNDO CONSERVADOR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Obrigações
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.
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.
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. 
O investimento em unidades de participação de Fundos de obrigações será igual ou superior a 44% do valor líquido global do
Fundo. 
O investimento em unidades de participação de Fundos de Acções será igual ou inferior a 22% do valor líquido global do Fundo. 
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. 
O Fundo não irá adquirir unidades de participação de fundos cuja comissão de gestão exceda os 3%.
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
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.
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
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.
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.
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. 
O Fundo não irá adquirir unidades de participação de fundos cuja comissão de gestão exceda os 3%.
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
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.
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.
O investimento em unidades de participação de Fundos de Acções será igual ou superior a 50% do valor líquido global do Fundo. 
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. 
O Fundo não irá adquirir unidades de participação de fundos cuja comissão de gestão exceda os 3%.
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. 



Perfil do Investidor

Finifundo Conservador Finifundo Moderado Finifundo Agressivo
Ano Rendibilidade Risco Classe Rendibilidade Risco Classe Rendibilidade Risco Classe
2008 -11,01% N.A. -15,95% N.A. -30,64% N.A.
2009 11,97% N.A. 16,05% 6,8 24,59% 4,23
2010 0,72% 4,75 3 2,22% 7 3 4,48% 13,01 5

Valor % VLGF Valor % VLGF Valor % VLGF

Comissão de Gestão 30.681 0,25% 43.025 0,50% 55.893 0,75%

Comissão de Depósito 6.136 0,05% 4.302 0,05% 3.726 0,05%

Taxa de Supervisão 1.940 0,02% 1.395 0,02% 1.275 0,02%

Custos de Auditoria 2.420 0,02% 2.420 0,03% 2.420 0,03%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

41.177 51.142 63.314

Taxa Global de Custos 0,34% 0,60% 0,85%

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.
FINIFUNDO MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto  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 uma alguma volatilidade num
prazo mínimo recomendado de 2 anos.
FINIFUNDO AGRESSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 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 r

q g p q
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
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;
O risco cambial significa que os preços dos activos expressos em moedas estrangeiras variam em função das cotações diárias dessas moedas face ao 
euro;
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.
O risco de crédito significa risco que existe a probabilidade da entidade emitente não cumprir pontualmente com o seu serviço de dívida. 
Riscos específicos de cada um dos Fundos
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).
FINIFUNDO MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Misto
Este fundo, innveste em Fundos de Obrigações e de Acções pelo que se encontra sujeito a todos os riscos acima descritos.
FINIFUNDO AGRESSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Acções
Este fundo, innveste 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).

Custos imputados ao Fundo em 2010 Finifundo Conservador Finifundo Moderado Finifundo Agressivo
Custos

Outros Custos

Total

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).

Evolução do valor da UP
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Rotação Média da Carteira

Custos Comissão Periodicidade Comissão Periodicidade Comissão Periodicidade

Comissão de Subscrição 0,00% no acto 0,00% no acto 0,00% no acto

Comissão de Resgate até 90 dias 2,00% no acto 2,00% no acto 2,00% no acto

1,00% no acto 1,00% no acto 1,00% no acto

0,50% no acto 0,50% no acto 0,50% no acto

0,00% no acto 0,00% no acto 0,00% no acto

Comissão de Gestão (taxa nominal) 0,250% ano 0,500% ano 0,750% ano

Comissão de Depósito (taxa nominal) 0,050% ano 0,050% ano 0,050% ano

Taxa de Supervisão 0,00133% mês 0,00133% mês 0,00133% mês
Outros Custos

Outros Encargos

Subscrição

Resgate

Distribuição de Rendimentos

Admissão à Cotação
Divulgação do Valor da UP

Regime Fiscal Tributação no Fundo

Rotação Média da Carteira em 2010

Os Fundos não distribuiem rendimentos, tratando-se pois de Fundos de capitalização.

3.949.210

Finifundo Agressivo

As comissões de resgate incidem sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo com o prazo de antiguidade da subscrição.

Finifundo Conservador

101,05%

Valor Médio da Carteira

Volume de Transacções

Este prospecto apenas contém as informações essenciais sobre o Fundo. A sua consulta não exclui a necessidade de análise de informação mais
detalhada, nomeadamente o prospecto completo e os últimos relatórios anual e semestral, que poderá ser obtida sem quaisquer ónus ou encargos, e que
se encontra à disposição dos interessados junto das entidades gestora e colocadora. A discriminação dos valores que integram o Fundo, o respectivo
valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação será mensalmente divulgado através do Sistema de Difusão de Informação
da CMVM (www.cmvm.pt) pela entidade gestora. 

O valor diário das unidades de participação é divulgado nos balcões do Montepio, na sede social da Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos
Mobiliários, SA e ainda no sítio da internet da entidade colocadora. O valor da unidade de partipação do Fundo será também diariamente divulgado
através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM (www.cmvm.pt).

9.055.510

7.454.510

12.418.094

12.289.220

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

45,81% 121,48%

Imputáveis directamente ao Fundo

Imputáveis directamente ao Participante

Finifundo Moderado

Os rendimentos obtidos em território português, que não sejam considerados mais-valias, são tributados autónomamente por retenção na fonte.
Encontram-se neste caso os dividendos, os juros das obrigacções e dos depósitos bancários, sobre os quais incide uma taxa de 21,5%. Nos casos de
rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo valor líquido em cada ano. Os
rendimento respeitantes a unidades de participação em fundos de investimento que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão
isentos de tributação. 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 dívida, de rendimentos provenientes de fundos de investimentos e rendimentos de outra natureza.

As mais-valias obtidas em território português ou fora dele, são tributadas, sobre o saldo entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano, a
uma taxa de 10%, caso dos activos em carteira à menos de doze meses, para os activos com permanência em carteira superior a doze meses estão
isentos; as mais-valias obtidas em obrigações e outros títulos de dívida não estão sujeitas a tributação. No caso da contraparte da operação ser residente
em país, território ou região constante da lista aprovada pela protaria n.º 1272/2001, de 9 de Novembro, as perdas apuradas não relevam para o
apuramento do saldo a tributar.

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

8.620.823

entre os 181 dias e os um ano

mais de ano

Consulta de outra Documentação

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: 100 UP´s subscritas há mais de 1 ano dias e 200
subscritas há 20 dias. Para um pedido de resgate de 300 UP´s, sobre as 100 não pagará comissão alguma e sobre as 200 pagará 2%.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.
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 previsto nos parágrafos acima e a subscrição na data de disponibilização dos valores líquidos resgatados. O montante mínimo de subscrição
entre fundos será o correspondente ao montante mínimo de subscrição num só fundo. 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. 
A transferência entre fundos que integram o Agrupamen

O resgate é efectuado tendo por base o valor da unidade de participação divulgado à data seguinte ao do dia do pedido, sendo que não existe quantidade
mínima para efeitos de resgate. Deste modo, um pedido de resgate efectuado na data D, será efectivamente concretizado como resgate no dia D+1, pelo
valor da unidade de participação divulgado em D+1, o que equivale a afirmar que o pedido é feito a preço desconhecido. O valor do resgate será
disponibilizado na conta do participante 5 dias úteis após o dia do pedido. Existe uma comissão de resgate consoante o número de dias de permanência
do investidor no Fundo, sendo que até 90 dias a comissão é de 2%, entre 91 e 180 dias a comissão é de 1 %, entre 181 dias e um ano 0,5% e para prazos

Tabela de Custos Anuais

O Fundo suporta também as despesas relativas à compra e venda de valores, designadamente comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa e
taxas por operações fora de bolsa.

entre os 91 dias e os 180 dias

A subscrição é efectuada tendo por base o valor da unidade de participação divulgado na data seguinte ao do dia do pedido, sendo de 500 euros o
investimento mínimo inicial permitido e de 250 euros os pedidos adicionais. Deste modo, um pedido de subscrição efectuado na data D, será
efectivamente concretizado como subscrição no dia D+1 (dia útil), pelo valor da unidade de participação divulgado em D+1. O pedido de subscrição é
assim feito a preço desconhecido. Não existe comissão de subscrição, pelo que se o valor da unidade de participação para D+1 for por exemplo de 5
euros, para um pedido de 250 unidades de participação o valor a debitar ao cliente será de 1.250 euros. As subscrições do Fundo, seja qual for o canal
de comercialização escolhido, apenas serão consideradas até às 16.30 horas. Todos os pedidos que derem entrada após essa hora, serão considerados
como pedidos do dia útil seguinte.



Tributação no Participante

Não são sujeitos a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em Fundos de Investimento.

Contactos Telefone: 21 7923550                                    E-mail: Finivalor@finibanco.pt                          Internet: www.montepio.pt

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

Imposto de Selo

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.

Residentes em território Português

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.

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou
agricola 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%.

Não são sujeitos a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em Fundos de Investimento.

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.

Não residentes em território Português


