
Documento de informação fundamental

Em que consiste este produto?
Tipo:  O Fundo é um subfundo da Vanguard Investment Series plc ("VIS"), 
um OICVM autorizado pelo Banco Central da Irlanda.
Prazo: O Fundo não tem uma data de vencimento fixa, no entanto, poderá 
ser cessado em determinadas circunstâncias, conforme descrito no 
prospeto da VIS (o "Prospeto"), nomeadamente se o valor dos ativos 
líquidos do Fundo descer para um valor inferior aos 100 milhões de USD ou 
o seu equivalente noutra moeda.
Objetivos:  O Fundo aplica uma estratégia de investimento de gestão 
passiva, ou de indexação, e procura acompanhar o desempenho do 
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index.
O Índice é um índice ponderado pelo mercado, concebido para medir o 
desempenho do mercado de U.S. Treasury Inflation Protected Securities 
("TIPS") com vencimentos entre um e dez anos.
O Fundo procura: 1. Acompanhar o desempenho do Índice investindo numa carteira de títulos 
que, na medida do possível e exequível, consiste numa amostra 
representativa dos títulos que compõem o Índice. 2. Manter-se totalmente investido, exceto sob condições extraordinárias de 
mercado, políticas ou semelhantes em que o Fundo possa afastar-se 
temporariamente desta política de investimento para evitar perdas.
O Fundo investirá principalmente em obrigações com grau de investimento 
e também poderá investir em obrigações com menos de um ano até ao 
vencimento para efeitos de liquidez.
O Fundo poderá deter obrigações indexadas à inflação que não sejam 
títulos que compõem o Índice, mas cujas caraterísticas de risco e de retorno 
se assemelham muito às caraterísticas de risco e de retorno dos 
constituintes do Índice ou do Índice como um todo.
O Fundo investe em títulos que estão expressos em moedas que não a 
moeda base. Os movimentos das taxas de câmbio podem afetar o retorno 
dos investimentos. São utilizadas técnicas de cobertura cambial para 
minimizar os riscos associados aos movimentos das taxas de câmbio, mas 
estes riscos não podem ser eliminados na sua totalidade. Uma vez que este 
documento se refere a uma classe de ações em que essas técnicas são 

utilizadas, para efeitos da secção "Desempenho" abaixo, o desempenho 
desta classe de ações é apresentado face ao Índice Bloomberg U.S. 
Government Inflation-Linked Bond Index 1-10 Year com Cobertura em EUR 
(o "Índice com Cobertura"), que é uma versão com cobertura cambial do 
Índice.
O Fundo poderá utilizar derivados para reduzir o risco ou custo e/ou gerar 
rendimento ou crescimento extra. Um derivado é um contrato financeiro 
cujo valor é baseado no valor de um ativo financeiro (como uma ação, uma 
obrigação ou uma moeda) ou de um índice de mercado.
As ações do Fundo podem ser compradas, vendidas ou negociadas 
diariamente (exceto em determinados feriados nacionais e sujeito a 
determinadas restrições descritas no Anexo 1 do Prospeto) através de um 
pedido por escrito. O rendimento proveniente do Fundo será pago.
A VIS é um agrupamento de fundos com responsabilidade separada entre 
os subfundos. Isto significa que, ao abrigo da lei irlandesa, as participações 
do Fundo são mantidas separadamente das participações de outros 
subfundos da VIS, e que o seu investimento no Fundo não será afetado por 
quaisquer reclamações contra qualquer outro subfundo da VIS.
Investidor não profissional ao qual se destina:  Cada Fundo está 
disponível para uma vasta gama de investidores que procuram acesso a 
uma carteira gerida de acordo com determinado objetivo e política de 
investimento.

O depositário da VIS é a Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited.
Pode obter cópias do Prospeto e dos mais recentes relatórios e contas 
anuais e semestrais da Vanguard Investment Series plc ("VIS"), juntamente 
com os últimos preços publicados das ações e outras informações práticas 
acerca do Fundo junto da Vanguard Investment Series plc c/o Brown 
Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 
Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irlanda, ou no nosso website em 
https://global.vanguard.com  Estes documentos estão apenas disponíveis 
em inglês. Os documentos estão disponíveis, gratuitamente, em inglês.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de Risco

1 2 3 4 5 6 7

Risco mais baixo Risco mais elevado

O indicador de risco assume que mantém o Fundo 
durante 3 anos. O risco real pode variar 
significativamente se resgatar numa fase inicial e pode 
receber menos.

Poderá não ser possível realizar o resgate antecipadamente. Poderá ter de 
pagar custos adicionais significativos para realizar o resgate antecipado. 
Pode não conseguir vender as suas ações no Fundo facilmente ou pode ter 
de vender a um preço que afete significativamente o montante que recebe.
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco 
deste Fundo quando comparado com outros Fundos. Mostra a 
probabilidade de o Fundo sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de 

flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua 
retribuição.
Classificamos este Fundo como 2 numa escala de 1 a 7, que é uma classe 
de risco baixa. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um 
desempenho futuro com um nível baixo e é muito improvável que condições 
de mercado desfavoráveis tenham impacto na capacidade do Fundo de lhe 
pagar.
Tenha em consideração o risco cambial. Poderá receber pagamentos 
numa moeda diferente da moeda base do Fundo, pelo que o 
rendimento final dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. 
Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.

Para além dos riscos de mercado incluídos no indicador de risco, outros 
riscos poderão afetar o Fundo, incluindo o risco de contraparte, a 
amostragem de acompanhamento do índice e o risco de investimento.
Para mais informações relativas aos riscos, consulte a secção "Fatores de 
Risco" do Prospeto no nosso website em https://global.vanguard.com  Este Fundo não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do 
mercado, pelo que poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.
O valor das obrigações e dos títulos relacionados com rendimento fixo é 
afetado por fatores influenciadores, como taxas de juro, inflação, spreads 
de crédito e volatilidade, que, por sua vez, são influenciados por outros 
fatores, incluindo notícias do foro político e económico, ganhos 
empresariais e eventos empresariais significativos.

Finalidade
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este Fundo de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do Fundo, e para o 
ajudar a compará-lo com outros fundos.

Produto
Produto: Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund (o "Fundo") - Select "EUR" Hedged Income Shares
IE00BD87Q948
Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")
Ligue para o número +44 207 489 4305 para obter mais informações - https://global.vanguard.com - Este Documento de Informação Fundamental tem data 
de 05/05/2023.
O Banco Central da Irlanda (o "Banco Central") é responsável pela supervisão da VGIL relativamente a este Documento de Informação Fundamental.
O Fundo está autorizado na Irlanda e foi registado para venda noutros Estados-Membros do EEE.
Está prestes a adquirir um Fundo que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

https://global.vanguard.com


Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio Fundo, mas 
podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou 
distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o 
que também pode afetar o montante que recebe.
O cenário de stress mostra o que poderá recuperar em circunstâncias de 
mercado extremas.
Este Fundo não pode ser facilmente resgatado.

Cenário Desfavorável: este tipo de cenário ocorreu para o Índice entre 2021 
e 2023.
Cenário Moderado: este tipo de cenário ocorreu para o Índice entre 2014 e 
2017.
Cenário Favorável: este tipo de cenário ocorreu para o Índice entre 2018 e 
2021.

Cenários de desempenho
O que irá obter deste Fundo depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado no futuro é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o desempenho pior, médio e melhor do Índice nos últimos 10 
anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado: 3 anos

Exemplo de investimento: €10,000

Se sair após 1 ano Se sair após 3 anos

Cenários

Mínimo Não existe retorno mínimo garantido se sair antes de 3 anos. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos €7,290 €7,920

Retorno médio anual -27.10% -7.48%

Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos €8,920 €8,980

Retorno médio anual -10.80% -3.52%

Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos €10,050 €10,090

Retorno médio anual 0.50% 0.30%

Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos €10,710 €11,620

Retorno médio anual 7.10% 5.13%

O que sucede se VGIL não puder pagar?
Os ativos do Fundo são detidos em custódia pelo respetivo depositário. Em caso de insolvência da VGIL, os ativos do Fundo sob custódia do depositário 
não serão afetados. No entanto, em caso de insolvência do depositário ou de alguém que atue em seu nome, o Fundo poderá sofrer uma perda financeira. 
Este risco é mitigado até um determinado modo, devido ao facto de o depositário ser obrigado por lei e regulamentação a separar os seus próprios ativos 
dos ativos do Fundo. O depositário será também responsável perante o Fundo e os investidores por quaisquer perdas resultantes, entre outros fatores, da 
sua negligência, fraude ou incapacidade intencional de cumprir devidamente as suas obrigações (sujeito a determinadas limitações).
Não existe qualquer regime de indemnização ou garantia que o proteja de um incumprimento do depositário do Fundo.

Quais são os custos?
A pessoa que lhe presta aconselhamento ou vende o Fundo pode cobrar-lhe outros custos. Se for o caso, esta pessoa irá fornecer-lhe informações sobre 
estes custos e como estes afetam o seu investimento.
Custos ao longo do tempo
As tabelas apresentam os montantes retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem do valor que investe, 
do tempo durante o qual investe no Fundo e do nível de desempenho do Fundo. Os montantes aqui apresentados são ilustrações com base num montante 
de investimento exemplificativo e em diferentes períodos de investimento possíveis.
Assumimos que: - No primeiro ano, recuperaria o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o Fundo tem o 
desempenho apresentado no cenário moderado - São investidos 10 000 EUR por ano.

Se sair após 1 ano Se sair após 3 anos

Custos totais €11 €34

Impacto do custos anuais (*) 0.1% 0.1% ao ano

(*) Isto ilustra como os custos reduzem o seu rendimento anualmente durante o período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de 
detenção recomendado, o seu rendimento médio por ano estimado será de 0.4% antes dos custos e de 0.3% após os custos.
Poderemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o Fundo para cobrir os serviços que lhe presta. O vendedor irá informá-lo do montante.



Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída Se sair após 1 ano

Custos de entrada O Fundo não cobra uma comissão de subscrição. €0

Custos de saída O Fundo não cobra uma comissão de resgate, mas a pessoa que lhe vende o Fundo poderá 
fazê-lo. €0

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros 
custos administrativos ou 
operacionais

0.09% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos 
reais do último ano e tem em conta quaisquer alterações futuras conhecidas. €9

Custos de transação
0.02% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos 
quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes do Fundo. O montante real 
irá variar consoante o volume que compramos e vendemos.

€2

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de desempenho Não existe uma comissão de desempenho para este Fundo. €0

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: 3 anos
O Fundo não tem um período de detenção mínimo exigido, mas foi concebido para um investimento a longo prazo; deve ter um horizonte de investimento 
de, pelo menos, 3 anos.
Não são impostas comissões relativamente a resgates. No entanto, o Fundo poderá utilizar "swing pricing" para mitigar os efeitos da diluição num 
determinado Dia de Negociação.

Como posso apresentar queixa?
O Acionista que não esteja satisfeito com a sua experiência enquanto investidor no Fundo tem direito a apresentar uma reclamação ao Fundo, em 
conformidade com a política de tratamento de reclamações aplicável. Caso pretenda apresentar uma reclamação sobre um produto da Vanguard ou o 
nosso serviço, contacte: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329. Irlanda. Telefone: 
00353 1241 7144 Fax: 00353 12417146 ou vanguard.ta@BBH.com com detalhes da sua queixa. Tenha também em atenção que poderão existir 
mecanismos de tutela coletiva ou disposições independentes de provedores de justiça disponíveis no seu país. https://global.vanguard.com/

Outras informações relevantes
Pode encontrar informações relacionadas com os resultados anteriores do Fundo nos últimos 6 anos em: - https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Vanguard_IE00BD87Q948_en.pdf. - https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Vanguard_IE00BD87Q948_en.pdf.
Os detalhes da Política de Remuneração da VGIL estão disponíveis em https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v- 
remuneration-policy.pdf, incluindo: (a) uma descrição de como a remuneração e os benefícios são calculados e (b) as identidades das pessoas 
responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios. Poderá ser obtida uma cópia em papel com estes detalhes, gratuitamente e mediante 
pedido, junto da VGIL em 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. Responsabilidade: A VGIL pode ser responsabilizada exclusivamente com base 
nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do 
Prospeto. Tributação: A VIS está sujeita às leis fiscais da Irlanda. Dependendo do seu país de residência, isto poderá ter impacto na sua situação fiscal 
pessoal. Recomendamos que procure aconselhamento junto do seu consultor fiscal profissional.

https://global.vanguard.com/
https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf
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