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1. O que são Certiﬁcados?
Os Certiﬁcados são instrumentos de Gestão Passiva cotados em Bolsa que replicam
a performance de um ativo subjacente, como índices de Ações, Obrigações ou
mercadorias. Acompanham assim a evolução destes ativos, proporcionando elevada
Diversiﬁcação, com Transparência e Simplicidade.
Os Certiﬁcados estão cotados em Bolsa na Euronext Paris onde podem ser
transacionados, atuando o Millennium bcp como fornecedor de liquidez.

2.

Diversiﬁque os seus Investimentos com Certiﬁcados
A compra de um Certiﬁcado sobre um Índice de Ações representa um investimento
nas maiores empresas dos mercados dos respetivos índices sem necessidade de
comprar cada uma delas. Por exemplo:
• O EURO STOXX 50 é constituído pelas 50 maiores empresas da Zona Euro;
• O S&P500 é composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas;
• O MSCI World tem na sua composição cerca de 1600 das maiores
empresas mundiais de países desenvolvidos.
Com uma operação de Bolsa o investidor obtém uma Carteira de Investimentos
diversiﬁcada.

Os Certiﬁcados são instrumentos ﬁnanceiros
de enorme transparência:
• São instrumentos ﬁnanceiros de Gestão Passiva que replicam a performance do
ativo subjacente deduzida de custos;
• O valor de reembolso tem uma fórmula objetiva deﬁnida no Documento de
Informação Fundamental (DIF), que determina um preço de não arbitragem em
mercado;
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3. • São cotados em bolsa, atuando o Millennium bcp como fornecedor de liquidez.
A compra e venda é efetuada em Bolsa, ao preço de mercado.

Simplicidade na negociação
Os Certiﬁcados são negociados em Bolsa, na Euronext Paris, tal como uma Ação,
de forma contínua ao longo do dia. O Millennium bcp atua como fornecedor
de liquidez. Assim, o investidor pode comprar ou vender em Bolsa dentro do horário
de negociação, ao preço de mercado do momento e acompanhar regularmente a
cotação em Bolsa.

Proximidade
Possibilidade de transacionar os Certiﬁcados na App ActivoBank, na App
ActivoTrader, no Site do ActivoBank e visualizar os preços em tempo real em qualquer
lugar.

Millennium bcp emite Certiﬁcados
2. O
sobre três tipos de subjacentes:
Índices de Ações - replicam o comportamento de um índice de Ações de referência
líquido e diversiﬁcado, como índices globais ou regionais;
Multiativos - replicam o comportamento de índices de referência líquidos e
diversiﬁcados de obrigações e ações, estando disponíveis diversos perﬁs de risco
correspondentes a diferentes alocações a estas duas classes de ativos;
Mercadorias - replicam o comportamento de uma determinada mercadoria.
A vasta oferta de Certiﬁcados sobre índices de Ações, multiativos e mercadorias
permite construir uma carteira de Investimentos diversiﬁcada nos mercados de
Ações, Obrigações e mercadorias, especialmente adequadas para o Investimento
a médio e longo-prazo.
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Saiba mais sobre Certiﬁcados Multiativos, investimento em Obrigações e Ações
com cobertura global
Estes Certiﬁcados têm as seguintes características:

• Diversiﬁcação em várias classes de ativos, nomeadamente Obrigações

e Ações
Replicação de índices de referência mundiais muito líquidos e diversiﬁcados,
com muitas Obrigações e Ações;
• Vários perﬁs de investimento
Com diferentes mix’s de exposição às diferentes classes de ativos,
nomeadamente a Obrigações e Ações, o que lhe permitem adequar o
investimento ao seu perﬁl de risco, com apenas uma transação de Bolsa;
• Transparência e Simplicidade na negociação
A compra e venda dos Certiﬁcados é feita a preços de mercado, em Bolsa e
em tempo real, com liquidez assegurada pelo Millennium bcp.
O Millennium bcp emite dois tipos de Certiﬁcados
O preço do Certiﬁcado reﬂete a evolução do respetivo ativo subjacente, seja este um
índice ou uma mercadoria, deduzida de custos:

• Certiﬁcados que seguem um índice Price Return e não têm um custo de
gestão.

• Certiﬁcados que seguem um índice Net Total Return ou uma mercadoria
e têm um custo de gestão. Os índices Net Total Return acumulam o valor
dos cupões e dividendos líquidos. O custo de gestão está incluído no preço
de bolsa do Certiﬁcado, sendo proporcional ao prazo do investimento.
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3. Fiscalidade nos Certiﬁcados
O saldo positivo entre as mais e as menos valias geradas nas vendas de Certiﬁcados
é tributado à taxa em vigor, sem prejuízo do seu englobamento por opção dos
respetivos titulares residentes em território português.
Pode consultar a Fiscalidade dos Certiﬁcados no site do ActivoBank em Poupar e
Investir – Investir – Fiscalidade - Certiﬁcados.
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Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou
a totalidade do seu investimento.
Sugerimos a leitura do Documento de Informação Fundamental disponível para consulta no site do ActivoBank.
O indicador sumário de risco pressupõe que o produto é detido até ao ﬁnal do período de detenção recomendado. O risco
efetivo pode variar signiﬁcativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.
Indicador Sumário de Risco:

O ActivoBank é detido a 100% pelo Banco Comercial Português S.A., entidade emitente dos Certiﬁcados.
Produtor dos Certiﬁcados: Banco Comercial Português, S.A., com Sede na Praça D.João I, 28 – 4000-295 Porto, com Capital
Social 4.725.000.000,00 euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o Número único de
Matrícula e de Identiﬁcação Fiscal 501 525 882.
Distribuidor e Responsável pela publicidade: Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital
social de 127.600.000,00 Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de
matrícula e de pessoa coletiva 500734305. Intermediário Financeiro inscrito no registo da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários sob o nº 116. Data de Inscrição: 29/07/1991.
Para mais informações, entre em contacto connosco através da Linha de Apoio ao Cliente*.
*+351 210 030 700 (Chamada para rede ﬁxa nacional)
+351 918 788 486 / +351 935 228 486 / +351 965 998 486 (Chamada para rede móvel nacional)
Atendimento personalizado em dias úteis e feriados com bolsa nacional (8h-22h), sábados (10h-20h), domingos e restantes
feriados (12h-20h). Atendimento automático disponível 24 horas/dia. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver
acordado com o seu operador de telecomunicações.
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