
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS – S.G.F.I.M., S.A. 
 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 
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 “BANIF EURO CRÉDITO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações de Taxa Fixa” 
 

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

Fundo de Obrigações Taxa Fixa Aberto, harmonizado, constituído em 22 de Junho de 2009, tendo uma duração de três anos e três 
meses, com início em 22 de Junho de 2009 e vencimento no dia 19 de Setembro de 2012. 

 ENTIDADE GESTORA 
 

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

 CONSULTORES DE INVESTIMENTO 
 

O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 
 BANCO DEPOSITÁRIO 
 

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

 ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 
 

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

 AUDITOR 
 

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

 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
    POLÍTICA DE INVESTIMENTO 
O Fundo terá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global investido, directa ou indirectamente, em obrigações admitidas à cotação ou negociadas em mercados regulamentados. No mínimo, 90% 
das obrigações em que o Fundo investe terão uma notação de rating mínima de BBB- (atribuída pela Standard & Poor) e de Baa3 (atribuída pela Moody's), enquanto que os remanescentes 
10% terão notação de rating mínima de BB- e Ba3, respectivamente. Predominantemente, e num mínimo de 50% do seu valor global, investirá em obrigações de taxa fixa, denominadas em 
Euro ou nas moedas dos países que constituem a União Europeia, desde que exista cobertura cambial. O Fundo poderá ainda investir em obrigações de taxa variável, até ao limite de 49% do 
Valor Líquido Global do Fundo, denominadas em Euro ou nas moedas dos países que constituem a União Europeia, desde que exista cobertura cambial. O Fundo pode investir a título acessório 
em obrigações de taxa fixa ou indexada denominadas nas moedas de outros países membros da OCDE, nomeadamente: EUA, Canadá, Austrália, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Suíça, 
procedendo sempre que necessário a uma adequada cobertura do risco cambial. Os activos expressos em Euros representam sempre, no mínimo, 90% do valor global do Fundo. O Fundo 
recorre, sistematicamente, a instrumentos derivados, não só para a cobertura dos riscos a que está exposto, como também para potenciar a sua rendibilidade.  

    RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 
O Fundo está exposto ao Risco de Taxa de Juro, dada a natureza dos seus investimentos. O Fundo encontra-se igualmente exposto ao Risco de Crédito. O Fundo não está exposto ao risco 
cambial. O Fundo poderá investir em instrumentos financeiros derivados com fins diferentes de cobertura, podendo daí resultar um acréscimo de risco no património do Fundo. A referência a 
“taxa fixa” não constitui qualquer garantia de rendibilidade fixa do Fundo, mas refere-se ao tipo de activo em que o Fundo investe maioritariamente. 
    PERFIL DO INVESTIDOR 
O Fundo destina-se a investidores em cujo perfil se enquadrem as seguintes características: Baixa capacidade para assumir riscos; Perspectiva de investimento a médio prazo (período mínimo 
de investimento recomendado de 3 anos e 3 meses); Capacidade para suportar oscilações de preços nas Unidades de Participação. O Fundo destina-se a clientes que se sintam confortáveis 
em aceitar oscilações do valor da UP, num horizonte temporal de médio prazo e que, como tal, estejam na disponibilidade de imobilizar as suas poupanças por um período mínimo 
recomendado de 3 anos e 3 meses, por forma a ampliar os potenciais ganhos decorrentes da valorização das UP´s. 
 

    EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  
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    RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS 
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Rendibilidade % 
Ano Rendibilidade (%) Risco (%) Nível Risco 
2010 -3,62 3,98 2 
2011 0,13 3,11 2 

 
 

 
 

 

Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são 
factos passados que, como tal, poderão não se verificar no futuro. As rendibilidades 
divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade 
futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função 
do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

    TAXA GLOBAL DE CUSTOS 
 

Custos imputados ao Fundo em 2011 Valor % do VLGF 
Comissão de Gestão   

Componente Fixa 30.825 0,65 
Componente Variável - - 

Comissão de Depósito 4.742 0,10 
Taxa de Supervisão 1.200 0,03 
Custos de Auditoria 1.968 0,04 
Outros Custos 0 0,00 

Total 38.735 - 
Taxa Global de Custos (TGC)  0,82 

   TABELA DE CUSTOS 
Imputáveis directamente ao Participante 
Comissão de Subscrição (1) Durante o período de pré-subscrição (de 21/05/2009 a 19/06/2009) – 0,00% 

De 22/06/2009 a 15/07/2009 (inclusive) – 0% 
Após 16/07/2009 (inclusive) – 5,00% 

 
Comissão de Resgate (2) 

Até à data de liquidação do Fundo (19/09/2012) – 5,00% 
Na data de liquidação do Fundo – 0,00% 

Imputáveis directamente ao Fundo 
Comissão de Gestão (3) 0,65% (ao ano)   
Comissão de Depósito (3) 0,10% (ao ano)    
Taxa de Supervisão (4) 0,0133‰ (mensal)  
Outros Custos (5)  
Rotação média da carteira  

Volume de transacções 3.129.468 
Valor médio da carteira 4.742.141 

Rotação média da carteira (%) 65,99% 
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    SUBSCRIÇÃO * 

(1) A comissão de subscrição findo o período de pré-subscrição incide sobre a totalidade do montante subscrito e reverte a favor da Sociedade Gestora. 
(2) A comissão de resgate incide sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo com o prazo de antiguidade da subscrição. A comissão de resgate reverte a favor do Fundo. 
(3) Comissão calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão, e cobrada mensalmente. 
(4) Incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao último dia útil do mês. Sempre que da aplicação desta permilagem resultar um valor inferior a €100 ou superior a €10.000, a taxa mensal 
devida corresponderá a um destes limites. 
(5) O Fundo suportará os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do Fundo, designadamente comissões 
bancárias e de corretagem, taxas de bolsa, taxa por operações fora de bolsa e demais impostos, constituem encargos do Fundo. 

Período de pré-subscrição - Está definido um período de pré-subscrição inicial de 30 dias, que decorrerá entre as 8h30m (hora de Portugal Continental) do dia 21/05/2009 e as 15h30m 
(hora de Portugal Continental) do dia 19/06/2009 – os participantes darão indicação das intenções de subscrição que se tornarão efectivas a partir de 22/06/2009, data em que as subscrições 
serão efectuadas e liquidadas, com o valor inicial de unidade de participação de €5 (cinco euros). A liquidação financeira das subscrições efectuadas durante esse período ocorrerá no dia 
22/06/2009, data em que o Fundo iniciará a sua actividade. Estes pedidos não estão sujeitos ao pagamento de comissão de subscrição. 
Subscrição - A partir de 22/06/2009 o Fundo terá subscrições diárias, sendo que o valor da unidade de participação para efeitos de subscrição é o valor conhecido e divulgado no dia útil 
seguinte à data do respectivo pedido. O pedido de subscrição é assim efectuado a preço desconhecido. Para as subscrições efectuadas entre 22/06/2009 e 15/07/2009 não será cobrada 
qualquer comissão de subscrição, sendo que a partir de 16/07/2009 haverá lugar ao pagamento de uma comissão de subscrição de 5,00%. Esta comissão incidirá sobre a totalidade do 
montante a subscrever. 
O montante mínimo de subscrição é igual ou superior a 50€ (cinquenta Euros), quer para a subscrição inicial, quer para as subscrições adicionais. A subscrição assume-se como efectiva 
quando a importância correspondente ao preço de emissão é integrado no activo do Fundo, ou seja, no dia útil seguinte ao da data do pedido de subscrição, data em que o respectivo valor é 
por um lado debitado ao participante que adquire unidades de participação e, por outro, incorporado no valor global do Fundo. Os pedidos efectuados através dos balcões das entidades 
comercializadoras após as quinze horas e trinta minutos só serão considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte.   

 RESGATE * 
Resgate - O valor da unidade de participação para efeitos de resgate é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido. O pedido de resgate é assim efectuado 
a preço desconhecido. Os pedidos de resgate efectuados através dos balcões das entidades comercializadoras após as quinze horas e trinta minutos só serão considerados como pedidos 
efectuados no dia útil seguinte. No resgate de unidades de participação será cobrada ao participante uma comissão, a qual será deduzida ao montante resgatado, correspondente a 5,00% até 
19/09/2012 (exclusive). O prazo de pré-aviso para efeitos de resgate das unidades de participação é de 5 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. Reembolso – Ocorre na data de liquidação do Fundo pelo que será efectuado o pagamento aos participantes, na 
proporção das unidades de participação detidas. Não há lugar ao pagamento de qualquer comissão de reembolso.  
 

* As comissões de subscrição/resgate não se aplicam às/aos subscrições/resgates efectuados pelo Banif – Banco de Investimento, S.A. por conta dos clientes ao abrigo de contratos de gestão 
de carteira e em resultado da prestação de serviços de consultoria para o investimento, pelos fundos de pensões geridos pela Banif Açor Pensões - SGFP, S.A. e pelos fundos de investimento 
geridos pela Banif Gestão de Activos - SGFIM, S.A.. 
    DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 
O Fundo é um fundo de capitalização, pelo que não há distribuição de rendimentos, os quais, caso existam, estarão incorporados no valor da unidade de participação sendo aplicados de 
acordo com a política de investimento do Fundo. 
    ADMISSÃO À COTAÇÃO  
As unidades de participação do Fundo não se encontram admitidas à negociação. 
    DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
O valor diário das unidades de participação é divulgado nas agências do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., nas instalações do Banif – Banco de Investimento, S.A., na sede social da 
Banif Gestão de Activos e através da internet em www.banifib.com, pelo serviço de banca electrónica Banif@st, acessível através dos sites www.banif.pt e www.grupobanif.pt e no sistema de 
divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
    CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO 
Os prospectos do Fundo (completo e simplificado), bem como os documentos de prestação de contas (anual e semestral), encontram-se disponíveis junto da entidade gestora, do banco 
depositário e das entidades comercializadoras, através da internet em www.banifib.com, pelo serviço de banca electrónica Banif@st, acessível através dos sites www.banif.pt e 
www.grupobanif.pt e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. Estes documentos poderão ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após a 
subscrição. A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no sistema de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
    REGIME FISCAL 
A PRESENTE SÚMULA DO REGIME FISCAL GENERICAMENTE APLICÁVEL DO FUNDO E DO PARTICIPANTE NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM VIGOR, NEM 
CONSTITUI GARANTIA QUE O REGIME FISCAL SE MANTENHA INALTERADO DURANTE O PERÍODO DO INVESTIMENTO. 
1. Fundo  
O Fundo é tributado como se de uma pessoa singular se tratasse.  
Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais valias  
Os juros das obrigações e dos depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à 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 obtido em cada ano. Os ganhos decorrentes de swaps cambiais ou de divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por 
retenção na fonte, à taxa de 21,5%.  
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em Fundos 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 e de rendimentos provenientes de fundos de investimento constituídos no estrangeiro, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para 
rendimentos de outra natureza, aplica-se a taxa de 25%.  
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 21,5%, contando-se os períodos de detenção dos títulos através do critério do 
FIFO (first in, first out), segundo o qual se consideram alienados os títulos adquiridos há mais tempo. 
Encontram-se excluídas de tributação as mais valias provenientes da alienação de obrigações e outros títulos de dívida.  
Constituem igualmente mais-valias, os ganhos que resultem de operações relativas a warrants autónomos e instrumentos financeiros derivados, com excepção de operações com swaps 
cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro e divisas e operações cambiais a prazo. 
Os rendimentos obtidos fora do território português por fundos de investimento constituídos e a operar nos termos da legislação nacional poderão beneficiar da aplicação do mecanismo do 
crédito de imposto por dupla tributação internacional, o qual se encontra sujeito às seguintes regras: 

(i) o crédito de imposto consiste na dedução ao imposto devido sobre esses rendimentos e apurado tendo em consideração as regras acima expostas, da menor das seguintes 
importâncias: 
a. imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos em causa; 
b. imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa tenham sido tributados; 

(ii) quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país de proveniência dos rendimentos, contanto que esta não exclua do 
respectivo âmbito os fundos de investimento, a dedução a que se refere a alínea anterior não pode ultrapassar o imposto pago nesse país nos termos previstos pela 
convenção; 

(iii) sempre que sejam obtidos, no mesmo ano, rendimentos provenientes de diferentes países, a dedução deve ser calculada separadamente para cada tipo de rendimentos 
procedentes do mesmo país; 

(iv) os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de tributação, pelas respectivas importâncias ilíquidas dos impostos sobre o 
rendimento pagos no estrangeiro. 

2. Participantes  
 Residentes em território português Sujeitos passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola  
Os rendimentos respeitantes a UP´s estão isentos de tributação, podendo, no entanto ser englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio Fundo tem a natureza de pagamento 
por conta. A transmissão gratuita (heranças e doações) de valores aplicados em Fundos não se encontra sujeita a tributação em sede de Imposto do Selo. Sujeitos passivos de IRC e sujeitos 
passivos de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola. Os rendimentos respeitantes a UP’s são 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 pagamento por conta. No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido 
na esfera do Fundo, correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito é restituído pela sociedade gestora do Fundo e pago conjuntamente com os 
rendimentos respeitantes a essas unidades. 
Não residentes em território português Os rendimentos respeitantes a UP’s estão isentos de IRS e de IRC. 
Imposto do Selo 
Não são sujeitos a Imposto do Selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em fundos de investimento. 
    CONTACTOS 
 

Direcção Comercial Banif Gestão de Activos 
Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 14º piso, 1070-274 Lisboa 

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

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

	 TIPO E DURAÇÃO
	 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO
	Valor
	% do VLGF

	Componente Fixa
	Direcção Comercial Banif Gestão de Activos


