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1. A Instituição
A IBCO – Gestão de Patrimónios, S.A. é uma Sociedade Gestora de Patrimónios que se dirige a
clientes Particulares e a clientes Institucionais.
Desde a sua constituição, em Julho de 1999, a IBCO exerce a actividade de Gestão de Carteiras
por Conta de Outrem, que consiste na gestão de patrimónios, nomeadamente dos valores
mobiliários que pertencem aos investidores.
A gestão é efectuada de forma individual e personalizada, atendendo às necessidades, perfil de
risco e objectivos de cada cliente. Através de um contrato de gestão, a política de investimentos é
definida de forma, mais ou menos, discricionária e de acordo com o perfil do cliente.
Os actos de gestão desenvolvidos pela IBCO, no âmbito deste serviço, incluem:
• A selecção dos activos que devem constituir a carteira;
• A compra e a venda desses activos;
• O exercício dos direitos inerentes aos activos (ex.: cobrança de juros e dividendos);
• A guarda dos activos (registo ou depósito, tratando-se de valores mobiliários).
A IBCO, na sua qualidade de sociedade financeira, encontra-se registada nos seguintes
organismos:
•
•
•

Banco de Portugal com o código 217;
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) com o número de registo 267;
Sistema de Indemnização aos Investidores junto da CMVM com o número de registo 64;
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2. Supervisão
2.1 – Banco de Portugal
“O Banco de Portugal exerce a função de supervisão – prudencial e comportamental – das instituições de
crédito e das sociedades financeiras, tendo em vista assegurar a estabilidade, eficiência e solidez do
sistema financeiro, o cumprimento de regras de conduta e de prestação de informação aos clientes
bancários, bem como garantir a segurança dos depósitos e dos depositantes e a protecção dos interesses dos
clientes.
As atribuições e competências do Banco de Portugal enquanto autoridade de supervisão encontram-se
definidas na sua Lei Orgânica e no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
(RGICSF).
O conjunto de instituições supervisionadas pelo Banco de Portugal é vasto e variado. Abrange, em
primeiro lugar, as instituições de crédito (cuja actividade consiste em receber depósitos ou outros fundos
reembolsáveis do público com o objectivo de os aplicarem por conta própria, mediante a concessão de
crédito), ou seja: os bancos, as caixas económicas, as caixas de crédito agrícola mútuo e a Caixa Central, as
instituições financeiras de crédito, as instituições de crédito hipotecário, sociedades de investimento, as
sociedades de locação financeira, as sociedades de factoring, as sociedades financeiras para aquisições a
crédito, as sociedades de garantia mútua e as instituições de moeda electrónica.
Engloba, em segundo lugar, as sociedades financeiras, conjunto formado pelas sociedades financeiras de
corretagem, sociedades corretoras, sociedades mediadoras dos mercados monetário ou de câmbios,
sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades emitentes ou gestoras de cartões de crédito,
sociedades gestoras de patrimónios, sociedades de desenvolvimento regional, agências de câmbio,
sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos e outras sociedades, como a Finangeste.
(...)
A definição de regras que condicionam o acesso à actividade financeira é um elemento indispensável da
supervisão prudencial, pois só deste modo é possível evitar a entrada no mercado de instituições que
pudessem vir a gerar instabilidade no sistema financeiro.
A intervenção do Banco de Portugal no processo de autorização de instituições de crédito e sociedades
financeiras é um instrumento fundamental neste âmbito. Os requisitos para acesso à actividade podem ser
incluídos em três grandes grupos, os quais procuram salvaguardar diferentes objectivos, ainda que
relacionados entre si:





Idoneidade e qualificação profissional dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização
da instituição e idoneidade dos accionistas – porque contribui para o aumento do grau de eficiência
da globalidade do sistema, bem como para a manutenção da confiança dos depositantes e de outros
consumidores de serviços financeiros;
Viabilidade do plano de actividades – porque está ligada à obtenção de níveis de rendibilidade que
assegurem, a longo prazo, a solvabilidade da instituição;
Existência de meios humanos, técnicos e financeiros que permitam uma adequada gestão e
controlo dos riscos subjacentes às actividades financeiras - porque oferecem uma base mínima de
protecção dos interesses dos credores e contribuem para a prevenção dos efeitos de contágio e dos
riscos sistémicos.”

Fonte: Banco de Portugal (www.bportugal.pt)
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2.2 – Comissão de Mercado de Valores Mobiliários
“A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - também conhecida pelas iniciais CMVM - foi criada
em Abril de 1991 com a missão de supervisionar e regular os mercados de valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivados (tradicionalmente conhecidos como “mercados de bolsa”) e a
actividade de todos os agentes que neles actuam.
A CMVM é um organismo público independente, com autonomia administrativa e financeira. As receitas
da CMVM não provêm do Orçamento Geral do Estado, resultando das taxas de supervisão cobradas em
contrapartida pelos serviços que presta
A supervisão exercida pela CMVM consiste:
 No acompanhamento permanente da actuação das pessoas ou entidades que intervêm no mercado
de capitais com o objectivo de detectar actos ilícitos, nomeadamente na negociação em bolsa;
 Na fiscalização do cumprimento de regras;
 Na detecção de infracções;
 Na punição dos infractores, designadamente por aplicação de coimas;
 Na concessão de registos de pessoas e operações para verificar se foram cumpridas as regras
aplicáveis e
 Na difusão de informações, nomeadamente sobre empresas cotadas, através do seu site na Internet.
Estão sujeitas à supervisão da CMVM as seguintes pessoas e entidades:
 Os emitentes de valores mobiliários;
 Os intermediários financeiros;
 Os consultores autónomos;
 As entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e de sistemas centralizados de
valores mobiliários e entidades cujo objecto social seja a compensação de operações em mercados
de derivados sobre mercadorias;
 Os investidores institucionais;
 Os fundos de investimento;
 Os titulares de participações qualificadas em sociedades abertas;
 Os fundos de garantia, os sistemas de indemnização dos investidores e as respectivas entidades
gestoras;
 Os auditores e as sociedades de notação de risco;
 Os fundos e as sociedades de capital de risco;
 Os fundos e as sociedades de titularização de créditos e ainda as sociedades gestoras de fundos de
titularização de créditos;
 Outras pessoas que exerçam, a título profissional ou acessório, actividades relacionadas com
valores mobiliários.
(...)
A CMVM prossegue os seguintes objectivos:
 A protecção dos investidores;
 A eficiência e a regularidade de funcionamento dos mercados;
 O controlo da informação;
 A prevenção de riscos;
 A prevenção e a repressão de actuações ilegais.”

Fonte: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt)
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3. Filosofia da Instituição
A IBCO – Gestão de Patrimónios, S.A. iniciou a sua actividade em Julho de 1999.
A missão da IBCO é a de desenvolver produtos e serviços de investimento com o propósito único
de responder às necessidades reais e quotidianas de quem lhe confia a gestão do seu património.
Desde o início da sua actividade, sempre foi objectivo da IBCO proporcionar produtos e serviços
assentes nos valores Discrição, Transparência, Independência, Integridade, Acompanhamento
Personalizado e Exclusividade na actividade de gestão do património dos seus clientes. Estes são
os fundamentos da existência da IBCO e os pilares da sua actuação na relação com os seus
clientes e no mercado. Estes valores chave são transversais a toda a sociedade, resultando numa
cultura que é vivida por todos os seus colaboradores e valorizada pelos seus clientes.
É convicção da IBCO que os activos de investimento tradicionais, obrigações de dívida pública
de países desenvolvidos e acções e obrigações de grandes empresas mundiais, são os mais
indicados, dado o seu elevado grau de segurança, previsibilidade e de liquidez.

Discrição:
A IBCO entende que a Discrição é um valor próprio da actividade financeira e é um bem
valorizado por todos os seus clientes. Desta forma, a IBCO elegeu a Discrição como um dos
seus pontos fortes. Como tal, toda a empresa está organizada para que esse objectivo possa ser
uma realidade. A Discrição faz parte da cultura comportamental da IBCO desde a sua
fundação.
Transparência:
A transparência para com os seus clientes faz parte da cultura da IBCO e é transversal a toda a
Sociedade. A IBCO tem como um dos seus principais objectivos dotar os seus clientes de toda
a informação, o mais completa e mais actual possível. Para tal, para além da divulgação de
informação obrigatória, os clientes da IBCO podem solicitar todas as informações que
desejem, em qualquer altura. A IBCO disponibiliza ainda, no seu site, a evolução dos
investimentos dos seus clientes, numa base diária. Assim, caso o pretendam, os clientes da
IBCO podem, de uma forma autónoma, verificar o estado dos seus investimentos, numa base
diária. Adicionalmente, o nível de transparência utilizado pela IBCO passa pelo compromisso,
perante os seus clientes, de reportar em cada momento, e na medida do possível, o valor dos
seus investimentos, líquidos de todos os custos.
Independência:
Dado que a IBCO não está associada a nenhum grupo financeiro, goza de toda a liberdade
para recomendar e escolher os activos de investimento e os fornecedores dos serviços
financeiros que, apenas e só, considera que são os mais adequados para cada um dos seus
clientes. Desta forma, os objectivos da IBCO encontram-se perfeitamente alinhados com os
objectivos dos seus clientes.
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Exclusividade:
Com a IBCO, os clientes podem contar com um gestor totalmente dedicado à actividade de
gestão de investimentos pois a IBCO não mistura a sua actividade de gestão de investimentos
com qualquer outra actividade financeira como por exemplo, corretagem, concessão de
crédito, colocação de títulos, negociação por conta própria, etc., evitando assim todos e
quaisquer conflitos de interesse que surgem, inevitavelmente, quando se desempenham várias
actividades financeiras dentro da mesma instituição financeira e que podem prejudicar os seus
clientes.
Integridade:
É política da IBCO manter a integridade da sua carteira de clientes. Para tal, a IBCO tem uma
política de aceitação de clientes bastante exigente em termos de idoneidade e de objectivos
das relações de negócios dos mesmos. O objectivo desta política é o de defender os seus
clientes e a própria sociedade da entrada de novos clientes que possam prejudicar de qualquer
forma os actuais clientes e a própria sociedade.
Acompanhamento Personalizado:
A IBCO procura adequar o serviço que presta a cada cliente individualmente, tendo sempre
em vista as necessidades, os objectivos e a satisfação de cada cliente. A sua equipa está
sempre disponível para todo e qualquer pedido de esclarecimento e recomendação. Para tal, a
IBCO não estabelece relações de negócios com clientes que privilegiem os contactos
impessoais.
Na sua actividade, a IBCO utiliza os seguintes tipos de activos de investimento:
• Obrigações de dívida pública de países da Zona Euro;
• Obrigações de dívida de grandes empresas da Zona Euro;
• Acções de grandes empresas da Zona Euro.
A opção pelos activos de investimento cotados em euros deve-se ao facto de os clientes da IBCO
terem normalmente as suas responsabilidades e os seus objectivos também denominados em
euros.
A Zona Euro é composta por países com um nível de risco relativamente baixo, que faz com que
as obrigações de dívida pública emitidas por esse conjunto de países sejam uma referência a nível
mundial e sirvam de refúgio aos investidores internacionais em momentos mais conturbados dos
mercados financeiros.
As empresas cotadas nas bolsas da Zona Euro comparam bastante bem com quaisquer outras
empresas a nível mundial, em termos de dimensão, de liquidez e de cobertura por parte dos mais
variados analistas internacionais.
A utilização de activos de investimento denominados em outras moedas tem de ser
cuidadosamente analisada dado que esses activos introduzem inevitavelmente um nível de risco
acrescido: o risco cambial.
Dadas todas estas características, os investimentos em activos da Zona Euro, constituem
normalmente a melhor opção de minimização do risco e maximização da rentabilidade para os
nossos clientes.
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4. Produtos
Na concepção dos seus produtos, a IBCO preocupa-se com os seguintes aspectos:






Liquidez;
Segurança;
Controlo do risco;
Maximização da rentabilidade;
Informação ao cliente.

Liquidez:
Em todas as contas da IBCO, o património dos clientes é investido em activos bastante
líquidos, ou seja, em activos que não apresentam dificuldades em serem convertidos em
dinheiro. Tanto as obrigações de dívida pública e de grandes empresas, como as acções de
grandes empresas, apresentam volumes de transacções diárias bastante elevados, fazendo com
que haja uma grande facilidade de se efectuarem transacções a preços normais de mercado.
Por outro lado, nenhum tipo de conta da IBCO apresenta barreiras à entrada e/ou saída, não
havendo para tal quaisquer comissões sobre depósitos ou sobre levantamentos.
Nenhum tipo de conta da IBCO apresenta prazos mínimos de investimento obrigatórios.
Em resumo, todos os clientes da IBCO poderão, sem quaisquer limites e sem quaisquer custos,
efectuar depósitos, levantamentos, alterações do tipo de conta, aberturas de conta e
encerramentos de conta.
Segurança:
Os activos que compõem as contas de cada cliente mantêm-se perfeitamente autónomos
relativamente aos activos da IBCO e relativamente aos activos dos outros clientes. Os activos
dos clientes não podem ser chamados, em nenhuma circunstância, a responder pelas
responsabilidades da IBCO ou pelas responsabilidades de quaisquer outros clientes.
Em todos os seus produtos, a IBCO utiliza apenas activos que atribuem direitos financeiros
claros aos seus detentores, tais como direito a juros, a reembolso e a dividendos. Por norma é
evitada a utilização de activos normalmente chamados de “sofisticados’’, dado que estes
poderão esconder riscos de difícil mensuração.
Em termos de obrigações, são utilizadas aquelas que detêm os mais altos níveis de Rating,
sendo normalmente de Dívida Pública Soberana e de Dívida Sénior de grandes empresas. Em
termos de acções, são utilizadas as das maiores empresas a nível europeu e mundial.
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Controlo do Risco:
O nível de risco dos vários activos disponíveis para investimento é medido através do seu
nível de volatilidade histórica, que representa a amplitude de imprevisibilidade do seu
comportamento ao longo de um dado período de tempo. Por exemplo, para o período de um
ano, as obrigações de dívida pública de curto prazo apresentam um nível de risco baixo, cerca
de 1%. As obrigações de dívida pública de médio prazo apresentam um nível de risco
moderado, cerca de 4%. As acções de grandes empresas apresentam, em média, um nível de
risco elevado, cerca de 20%.
Dado que a rentabilidade esperada de um dado activo de investimento é directamente
proporcional ao seu nível de risco, e dado que o nível de risco vai decaindo com o aumento do
prazo de investimento, os activos de maior risco tornam-se apetecíveis a partir de um dado
horizonte temporal de investimento. Assim, em termos de controlo do risco do investimento, a
perspectiva temporal do investimento é o factor fundamental na escolha dos activos. No
entanto, apesar de tal factor ser importante, outros factores, como a aversão ao risco por parte
do investidor, devem ser tomados em linha de conta. A correcta aferição de todos esses
factores é fundamental para a decisão de investimento.
Na IBCO pode contar com as melhores metodologias para se apurar o seu verdadeiro perfil de
risco.
Maximização da Rentabilidade:
Após ter sido definido o nível de risco que cada cliente pode e está disposto a incorrer, a tarefa
da IBCO centra-se em aplicar os seus melhores modelos de escolha de activos às contas do
cliente. Esses modelos de escolhas de activos baseiam-se sempre em criteriosas avaliações das
variáveis macro e micro económicas relevantes. Todos os modelos da IBCO são suportados
por sistemas computacionais que permitem que aqueles se possam basear em informações de
mercado disponibilizadas em tempo real.
Informação ao Cliente:
De acordo com a legislação em vigor, a IBCO envia extractos de conta aos seus clientes numa
base semestral, podendo ser trimestral caso o cliente assim o solicite.
O extracto de conta contém toda a informação necessária para que o cliente possa verificar, de
uma forma clara, a evolução do seu investimento, os depósitos e os levantamentos efectuados,
a lista discriminada dos activos que compõem a conta e todas as operações efectuadas no
período.
Para além desta informação em papel, a IBCO disponibiliza o extracto de conta no seu
website numa base diária. Assim, caso pretendam, os clientes da IBCO podem diariamente, de
uma forma autónoma e com toda a comodidade, verificar o estado dos seus investimentos,
bem como configurar o envio de um email diário ou mensal com o valor da sua conta.
O cliente poderá ainda solicitar, a qualquer altura, qualquer informação sobre as suas contas.
De acordo com a política de transparência da IBCO, todas as informações referentes ao valor
das contas dos clientes são apresentadas em cada momento, e na medida do possível, em
termos líquidos, ou seja, deduzidas de todos os custos relativos à sua gestão, bem como de
todas as retenções de impostos.
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4.1. Leque de Produtos

Contas
Investimento

Conta
Dívida
Pública

Conta
Planeamento
Financeiro

Contas
Private

Contas
Institucional

Valor
Mínimo
10,000€

Valor
Mínimo
10,000€

Valor
Mínimo
100,000€

Valor
Mínimo
250,000€

Valor
Mínimo
1,000.000€



Contas Investimento:

Na tabela seguinte poderá encontrar a informação específica das Contas Investimento:

Perfil de Investimento

Composição da
Conta

Obrigações
Tesouraria
Acções

Mínimo Máximo
100%
100%
0%
0%

Nível
de
Risco*

Prazo
de Investimento
Recomendado

2

Até 1 ano

Prudente

Obrigações
Acções

90%
0%

100%
10%

2

1 a 2 anos

Dinâmico

Obrigações
Acções

50%
0%

100%
50%

3

3 ou mais anos

Flexível

Obrigações
Acções

0%
0%

100%
100%

4

4 ou mais anos

Acções

Obrigações
Acções

0%
70%

30%
100%

5

5 ou mais anos

* Níveis de risco definidos de acordo com o Anexo IV do regulamento n.º 2/2012 da CMVM
0%

* Volatilidade Níveis de Risco:

0.5%
1

2%
2

Baixo Risco
Remuneração
potencialmente inferior



5%
3

10%
4

15%
5

25%
6

7
Elevado Risco

Remuneração
potencialmente superior

Conta Dívida Pública:

Com a Conta Dívida Pública o cliente poderá investir o seu património directamente em obrigações de
dívida pública soberana de países da Zona Euro, nas mesmas condições de todos os investidores
internacionais.
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Conta Planeamento Financeiro:

O Planeamento Financeiro utiliza obrigações de dívida pública e acções.
É uma estratégia de investimento que consiste em dosear estes dois tipos de activos com o
objectivo de proporcionar uma dada renda mensal e um dado capital no final, ao longo de um
determinado período de tempo. Desta forma, o cliente estruturará, de uma forma segura,
estável e com preocupações reduzidas, a parcela do seu património que deseja consumir ao
longo de um determinado período de tempo e, por diferença, a parcela do seu património que
deseja deixar para capital final.
O conceito de Renda Mensal poderá ser aplicado aos conceitos de consumo em vida e de
complemento de reforma.
O conceito de Capital Final poderá ser aplicado ao conceito de planeamento da herança.
Dado que os objectivos atrás referidos, bem como a idade e a correspondente esperança de
vida variam de cliente para cliente, a IBCO efectuará um estudo de Planeamento Financeiro
específico para cada caso.
Coloque o seu património financeiro a trabalhar para o seu plano de vida. Para tal gostaríamos
que aceitasse o nosso convite para fazer connosco o seu Planeamento Financeiro.
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Conta Private:

Apesar de estas contas utilizarem os mesmos activos de investimento utilizados nas restantes
contas, neste tipo de contas podem ser estipuladas várias medidas de controlo, procedimentos
específicos, instruções automáticas, etc.
Nestas contas existe o objectivo adicional de se estabelecer uma solução de investimento
global, perfeitamente ajustada ao cliente.


Conta Institucional:

Estas contas destinam-se a empresas, fundações, associações, seguradoras, sindicatos, bancos,
etc.
Estas contas utilizam apenas obrigações de dívida pública. A estratégia de investimento tem
por objectivo tentar superar a rentabilidade de um target baseado nas taxas da Euribor. Para
tal, o modelo de investimentos utilizado tenta, de uma forma activa, explorar movimentos
assimétricos da curva de taxas de juro, com o objectivo de superar o target definido.
Estas contas têm por objectivo remunerar de uma forma mais atractiva e com baixo risco os
excedentes estáveis de tesouraria das instituições.
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5. Operacionalidade
 Aberturas de conta:
Os clientes da IBCO poderão abrir tantas contas quantas desejarem. No entanto, o valor
mínimo estipulado para cada conta deve ser respeitado. As aberturas de conta poderão ser
realizadas através de contacto directo com a IBCO ou através da sua rede de consultores. Os
procedimentos de abertura de conta na IBCO são em tudo semelhantes aos procedimentos de
abertura de uma conta bancária.
As aberturas de conta na IBCO não estão sujeitas a quaisquer custos.
 Depósitos:
Os clientes da IBCO poderão efectuar tantos depósitos quantos desejarem, não estando
estipulado nenhum valor mínimo para cada depósito. No entanto, o valor mínimo estipulado
para cada conta deve ser respeitado.
Os depósitos deverão ser efectuados das seguintes formas:
1. Transferência para a conta bancária definida no Contrato de Mandato de Gestão;
2. Envio de cheque, cruzado e não endossável, à IBCO – Gestão de Patrimónios, SA.
Não são permitidos depósitos em dinheiro.
Os depósitos na IBCO não estão sujeitos a quaisquer custos.
 Levantamentos:
Os clientes da IBCO poderão efectuar tantos levantamentos quantos desejarem, não havendo
nenhum valor mínimo para cada levantamento.
Os levantamentos das contas podem ser solicitados de uma das seguintes formas:
•

Balcão Virtual, E-mail, Fax, Correio, Telefone.

Com base nessa solicitação, a IBCO procederá à venda de activos do cliente necessários para
fazer face ao valor solicitado. No entanto, para segurança do cliente, a IBCO só efectuará a
transferência para uma conta indicada pelo cliente, após receber um documento original por
parte do cliente.
Os levantamentos na IBCO não estão sujeitos a quaisquer custos.
 Alterações do tipo de conta:
Os clientes da IBCO poderão efectuar alterações do tipo de conta sempre que desejarem e
tantas vezes quantas desejarem.
As alterações do tipo de conta na IBCO não estão sujeitos a quaisquer custos.
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6. Vantagens
•

A IBCO é uma Gestora de Patrimónios independente;

•

A IBCO exerce a actividade de gestão de investimentos, não exercendo qualquer outra
actividade;

•

A IBCO tem um compromisso solene com a discrição e a manutenção da
confidencialidade dos seus clientes;

•

A IBCO só utiliza activos de investimento sólidos e credíveis;

•

A IBCO tem um compromisso solene com a liquidez disponibilizada aos seus clientes;

•

A IBCO disponibiliza diariamente a constituição das contas dos seus clientes;

•

A IBCO disponibiliza diariamente o valor das contas dos seus clientes, líquido de
todos os custos e retenção de impostos;

•

A IBCO privilegia o acompanhamento personalizado dos seus clientes;

•

A IBCO tem uma política de aceitação de clientes bastante exigente;

•

A IBCO não cobra quaisquer custos de aberturas de conta, depósitos, levantamentos,
alterações do tipo de conta ou encerramentos de conta.

www.ibco.pt
Rua Margarida de Abreu, 13 – Escritório 4 1900-314 Lisboa
Tel.: +351 213 303 380
Fax: +351 213 303 381
E-mail: centro.investidor@ibco.pt
Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de rentabilidade para o futuro. O
valor das contas pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos activos que compõem a carteira. As análises
contidas neste documento são opiniões expressas de boa fé e de acordo com a informação pública disponível em Dezembro
de 2013 e sujeitas a alterações sem notificação prévia. Este documento não tem a intenção de ser, nem deve ser interpretado
como, uma oferta para comprar ou vender títulos de investimento. Este documento não pode ser transmitido nem utilizado
por terceiros sem permissão. Todos os direitos reservados a IBCO – Gestão de Patrimónios, SA.
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