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PROSPECTO SIMPLIFICADO 
Actualizado a 30 de Abril de 2012 

Espírito Santo Monetário 
Fundo de Investimento Aberto de Tesouraria – Harmonizado   

 
TIPO / DURAÇÃO Fundo de Tesouraria Euro / Indeterminada 

INÍCIO DE ACTIVIDADE 07.Ago.1997, em Portugal 

ENTIDADE GESTORA ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
(com sede social na Av. Álvares Cabral, nº 41, Lisboa) / Grupo BES 

CONSULTORES DE INVESTIMENTO Não existem consultores de investimento para o fundo 

BANCO DEPOSITÁRIO Banco Espírito Santo, S.A. 

ENTIDADES COMERCIALIZADORAS ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (instalações); Banco Espírito Santo, S.A. (através dos balcões, 
pelo serviço telefónico BESdirecto e pelo serviço BESnet através do site www.bes.pt); Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. 
(através dos balcões, pelo serviço telefónico BESdirecto dos Açores e pelo serviço BESnet dos Açores através do site 
www.besdosacores.pt; BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. (através dos Centros de Investimento, do serviço 
telefónico do BEST e do site www.bancobest.pt; Banque Privée Espírito Santo, S.A. - Sucursal em Portugal, nas suas 
instalações. 

AUDITOR DO FUNDO KPMG & ASSOCIADOS – Soc. De Revisores Oficiais de Contas, S.A. 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
O fundo investirá, em permanência, entre 50% e 85% do seu valor líquido global em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e em depósitos bancários 
com prazo de vencimento residual inferior a 1 ano, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do fundo. O fundo manterá investido pelo 
menos 20% do seu património em obrigações de taxa indexada de dívida pública, de empresas e títulos de dívida objecto de securitização. O fundo poderá investir até um 
máximo de 10% em obrigações de taxa fixa de dívida pública ou de empresas. 
 

RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
O risco de um fundo de investimento varia de acordo com o risco implícito nos activos de base que constituem a carteira de investimentos do fundo. Sendo um fundo de 
tesouraria, os riscos associados têm pouca expressão dado que o fundo investe em títulos com um reduzido nível de risco. O investimento em obrigações de taxa fixa 
expõe também o fundo a um risco de taxa de juro, ainda que de forma reduzida. 
O fundo efectua a cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em divisas que não o Euro, pelo que não existirá risco cambial relevante nas suas aplicações. 
 

PERFIL DO INVESTIDOR 
O fundo adequa-se a investidores que queiram realizar aplicações de curto prazo, com baixo risco e elevada liquidez. 
 

EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EUROS 
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RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
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Rendibilidade Anual

                 

2002 2,54% 1

2003 2,03% 1

2004 1,63% 1

2005 1,44% 1

2006 1,91% 1

2007 2,39% 1

2008 2,47% 1

2009 1,75% 1

2010 0,24% 1

2011 1,96% 1

Rendibilidade / Risco

 
 

TABELA GLOBAL DE CUSTOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/baixo) e 6 (risco máximo/muito alto). As 
rendibilidades aqui divulgadas são rendibilidades 
não líquidas de comissões de subscrição e de 
resgate (ver ponto “Tabela de Custos”) 
 

Tabela de custos imputados ao fundo durante o ano de 2011: 
 

CUSTOS VALOR % VLGF (1) 

Comissão de Gestão – Componente fixa      824.047    0,5252% 

Comissão de Gestão – Componente variável                 -      0,0000% 

Comissão de Depósito        78.481    0,0500% 

Taxa de Supervisão        12.405    0,0079% 

Auditoria        11.792    0,0075% 

Outros          2.647    0,0017% 

TOTAL      929.373      

TAXA GLOBALDE CUSTOS (TGC)   0,5923% 
(1) Média relativa ao período de referência 

 

Rotação média da carteira no período de 2011: 

Volume de Transacções 678.442.356 

Valor Médio da Carteira 156.908.947 

Rotação Média da Carteira (%) 432,38% 
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TABELA DE CUSTOS 

 

CUSTOS COMISSÃO 

Imputáveis directamente ao participante  

Comissão de subscrição 0% 

Comissão de resgate 0% 

Imputáveis directamente ao fundo  

Comissão de gestão (taxa nominal) 0,525% / ano 

Comissão de depósito (taxa nominal) 0,05% / ano (taxa nominal) 

Taxa de supervisão 0,0067‰ / mês 
(colecta não pode ser <100€ e >10.000€) 

Outros custos Constituem também encargos do fundo todas as despesas de compra e venda de valores por conta do fundo, 
custos de auditoria exigidos pela legislação em vigor. 

 

SUBSCRIÇÃO 
O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o conhecido e divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido 
de subscrição é realizado a preço desconhecido. O montante mínimo da primeira subscrição é de 250 Euros. Sem prejuízo do montante mínimo inicial o participante 
poderá, para as subscrições subsequentes, optar por um plano de entregas mensais por débito em conta numa data. O plano de entregas mensais manter-se-á activo até 
ordem em contrário devidamente formalizada pelo participante junto da Entidade Comercializadora. O montante mínimo será o correspondente ao número de unidades 
de participação que acrescido da comissão de subscrição equivalerá por defeito a 50 Euros. Não existe comissão de subscrição. 
As instruções de subscrição de fundos, para efeitos de processamento da correspondente operação no próprio dia, através das diversas formas de comercialização deverão 
ser efectuadas até às 17:00 horas, hora de Portugal Continental. Todas as instruções efectuadas para além deste horário, utilizando os serviços correspondentes, apenas 
serão processadas no dia útil imediatamente seguinte.  
 

RESGATE 
O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate será o conhecido e divulgado no dia útil seguinte aquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de 
resgate é realizado a preço desconhecido. O montante resgatado estará disponível 1 dia útil após o pedido de resgate. Não existe comissão de resgate. O pedido de resgate 
é realizado junto da entidade comercializadora onde o participante realizou a subscrição do fundo, dirigido à entidade depositária. Serão resgatadas as unidades de 
participação detidas em função da antiguidade da subscrição, sendo a selecção efectuada das mais antigas para as mais recentes. O reembolso dos valores resgatados será 
efectuado por crédito em conta. 
As instruções de resgate de fundos, para efeitos de processamento da correspondente operação no próprio dia, através das diversas formas de comercialização deverão 
ser efectuadas até às 17:00 horas, hora de Portugal Continental. Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços correspondentes, apenas 
serão processadas no dia útil imediatamente seguinte.  

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
O fundo não distribui rendimentos e nesse sentido é um fundo de capitalização. 

ADMISSÃO À COTAÇÃO 
Não está prevista a admissão à cotação das unidades de participação do fundo em causa. 

DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UP 
O valor da Unidade de Participação estará disponível diariamente em todos os locais e através dos meios de comercialização do Fundo. O valor da unidade de participação 
é ainda publicado diariamente, no boletim de cotações da Euronext Lisboa ou através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM. 

CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
O Prospecto Simplificado só contém a informação essencial sobre o Fundo, não dispensando a consulta do Prospecto Completo. O Prospecto Completo, os Relatórios e 
Contas anuais e semestrais, serão disponibilizados pelas entidades indicadas na rubrica entidades comercializadoras, a pedido do participante, sem quaisquer ónus ou 
encargos. São publicados no Boletim da Euronext Lisboa ou no sistema de difusão de informação da CMVM (www.cmvm,pt) o valor da unidade de participação 
diariamente, e a composição discriminada da carteira mensalmente. 

REGIME FISCAL a 
Do Fundo: 
Rendimentos obtidos em território português que não sejam mais-valias, são tributados autonomamente: 1) por retenção na fonte; 2) às taxas de retenção na fonte e 
sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não for 
efectuada pela entidade a quem compete (encontram-se neste caso os juros das obrigações, dos depósitos bancários e os dividendos, sobre os quais incide uma taxa de 
25%); 3) ou à taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte. 
Rendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados mais-valias: Provenientes de títulos de dívida, lucros distribuídos e de fundos de 
investimento são tributados autonomamente à taxa de 20%. Outros são tributados autonomamente à taxa de 25% incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em 
cada ano. 
Rendimentos, obtidos em território português ou fora dele, qualificados como mais-valias: As mais-valias obtidas em território português ou fora dele, são tributadas 
autonomamente, à taxa de 21,5% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano. O saldo positivo entre as mais-valias e menos-
valias resultante da alienação de acções detidas por fundos de investimento há mais de 12 meses, obrigações e de títulos de dívida, encontram-se excluídas de tributação. 
Relativamente às mais-valias não excluídas de tributação, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de acções em micro e pequenas 
empresas não cotadas nos mercados regulamentados ou não regulamentado da bolsa de valores, é considerado em 50% do seu valor. Adicionalmente, o saldo positivo 
entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de acções, de obrigações e de outros títulos de dívida, encontra-se isento de IRS até ao valor anual de €500. 
Do participante: Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação dos rendimentos respeitantes a unidades de participação no fundo na medida em 
que o próprio fundo já foi tributado. Assim, os investidores, em unidades de participação em Fundos de Investimento que sejam pessoas singulares residentes em território 
português estão isentos de tributação relativamente aos rendimentos decorrentes do investimento nesses fundos, podendo porém, optar pelo respectivo englobamento 
para efeitos de apuramento de IRS, caso em que o imposto retido ou devido na esfera dos fundos assume a natureza de imposto por conta, tendo direito a deduzir 50% 
dos rendimentos previstos no artigo 40.º-A do Código do IRS. Se o participante for uma pessoa colectiva os rendimentos que lhe sejam distribuídos pelo fundo ou que 
resultem da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição das unidades de participação, estão sujeitos a IRC, sendo que o montante de imposto retido ao 
fundo será considerado como imposto por conta. 
O REGIME FISCAL AQUI DESCRITO NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NEM REPRESENTA QUALQUER GARANTIA QUE O MESMO SE MANTENHA 
ESTÁVEL PELO PERÍODO DE INVESTIMENTO. 

CONTACTOS 
Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através da Linha ESAF – 800 20 66 92 
 
a
 Nota: No Prospecto Completo encontrará uma informação mais detalhada sobre o regime fiscal do Fundo e dos seus participantes  

http://www.cmvm,pt/
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