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PROSPECTO 
Actualizado a 25 de Junho de 2008 

  

Tipo de Fundo e Duração: Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, com duração por tempo 
indeterminado. 

Início de Actividade: 01 de Junho de 1992 

Entidade Gestora: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário S.A. 
(com sede social na Av. Álvares Cabral, 41 – Lisboa) 

Banco Depositário: Banco Espírito Santo 

Auditores: KPMG & ASSOCIADOS – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. 
Entidades Colocadoras: Banco Espírito Santo  
 Banco Espírito Santo dos Açores 
 Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. 
 ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário S.A. 
Peritos Avaliadores: J. Curvelo, Lda; 

 

Cushman & Wakefield – Consultoria Imobiliária, Unipessoal, Lda; 
Euroengineering – Serviços Técnicos, Lda; 
CB Richard Ellis – Consultoria e Avaliação de Imóveis Unipessoal, Lda; 
CPU - Consultores de Avaliação, Lda; 
Aguire Newman Portugal – Consultoria, Lda.; 
J. G. Ribeiro, Lda – Engenharia, Arquitectura, Urbanismo, Avaliações 
Imobiliárias; 
Truevaluation – Avaliação Imobiliárias, Lda; 
Benege – Serviços de Engenharia e Avaliações, Lda; 
Worx Consultoria, Lda. 

Consultores de Investimento: Não existem consultores de investimento para o Fundo 
  
 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: 
O objectivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspectiva de longo prazo, uma valorização 
satisfatória do capital, através da constituição e gestão de uma carteira de valores constituída por um conjunto 
diversificado de activos, predominantemente imobiliários nos termos e segundo as regras previstas no Regulamento 
de Gestão. 
Tendo em atenção o seu objectivo, o Fundo investirá em valores imobiliários (como por exemplo hotéis, terrenos, 
centros comerciais, escritórios, armazéns, habitações, agências bancárias e outros), liquidez e fundos de 
investimento imobiliário, decidindo a Sociedade Gestora, em cada momento, dentro dos limites exigidos por lei, qual 
a proporção ideal. 
O Fundo investe em valores imobiliários com a finalidade de compra e venda, desenvolvimento de projectos de 
construção e arrendamento. 
Não podem ser adquiridos para os fundos de investimento imóveis em regime de compropriedade, excepto no que 
respeita à compropriedade de imóveis funcionalmente ligados à exploração de fracções autónomas do fundo de 
investimento e do disposto no número seguinte. 
Os fundos de investimento podem adquirir imóveis em regime de compropriedade com outros fundos de 
investimento ou com fundos de pensões, no âmbito do desenvolvimento de projectos de construção de imóveis, e 
desde que exista um acordo sobre a constituição da propriedade horizontal, o que deverá verificar-se logo que 
estejam reunidas as condições legais. 
Considera-se liquidez as aplicações em numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, unidades de 
participação de fundos de tesouraria e valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da 
Comunidade Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. 
Os imóveis detidos pelo Fundo correspondem a prédios urbanos ou fracções autónomas e devem estar localizados 
em Estados-Membros da Comunidade Europeia, predominantemente em Portugal. 
Risco Associado aos Investimentos nos Mercados Imob iliários: 
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. 
Tratando-se de um Fundo de Investimento Imobiliário o risco associado às aplicações é o resultante de vários 
factores, sendo de destacar a evolução dos preços dos activos, sua qualidade e diversificação, sector de actividade 
económica, localização geográfica, bem como a qualidade dos inquilinos. 
No sentido de minimizar os riscos acima referidos o Fundo procede a uma rigorosa análise das aplicações, tentando 
assegurar a diversificação das mesmas. 
O Fundo é detentor de imóveis localizados em áreas mais susceptíveis a riscos sísmicos, nomeadamente Vale do 
Tejo, sendo que este risco está coberto através de apólices de seguro. 



 GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 
 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO 
 

Página 2/5   

Perfil do Investidor: 
O fundo adequa-se a todos os investidores com uma reduzida apetência ao risco, que de uma forma estável tenham 
expectativas de valorização do investimento realizado, numa perspectiva de Médio/Longo Prazo. O período mínimo 
recomendado neste Fundo é de 2 anos. 
Evolução da Unidade de Participação em Euros: 
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Rendibilidades e Risco Histórico: 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (ver ponto “Subscrição”) e de resgate (ver ponto “Resgate”) 

 
Comissões e Encargos do Fundo:  
O fundo suportará uma comissão de gestão anual de 1,05%, uma comissão de depositário anual de 0,05% e uma 
taxa de supervisão mensal actualmente em vigor para ser entregue à CMVM, calculada sobre o Valor Liquido 
Global do Fundo, correspondente ao último dia útil do mês. 
Constituem ainda encargos do Fundo todas as despesas de compra e venda de valores por conta do Fundo e 
nomeadamente, as despesas de transferências, com conversões cambiais, com transacções no mercado 
monetário, quaisquer impostos ou taxas dos imóveis, custos de auditorias e revisão de contas, despesas ou 
avenças de honorários de advogados e solicitadores, todas as despesas notariais e registrais, comissões de 
mediação imobiliária; todas as despesas implícitas na compra, manutenção e venda de imóveis; despesas 
referentes a avaliações de imóveis, bem como outros encargos devidamente documentados, que sejam realizados 
no cumprimento de obrigações legais. 
 
Determinação do Valor da UP:  
A Sociedade Gestora calculará no último dia útil de cada mês com referência ao último dia desse mês, às dezassete 
horas e trinta minutos, o valor da Unidade de Participação dividindo o valor líquido global das aplicações do Fundo 
pelo número de unidades de participação em circulação.  
Divulgação do Valor da UP: 
A ESAF fará publicar e divulgar, mensalmente no boletim de cotações da Euronext Lisboa e junto das entidades 
comercializadoras, respectivamente o valor da Unidade de Participação.  
Comercialização / Prospecção:  
O fundo é comercializado aos balcões do Banco Espírito Santo, do Banco Espírito Santo dos Açores, pelos serviços 
BESnet dos Açores e BESnet acessível aos seus clientes através dos sites www.besdosacores.pt, 
www.bancobest.pt e www.bes.pt respectivamente, nos Centros de Investimento do Best, através dos serviços 
telefónicos do Best, BES-Directo, BES-Directo dos Açores e nas instalações da Sociedade Gestora. 
A actividade de promoção / prospecção relativa à comercialização do Fundo é feita pelos Promotores / 
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Prospectores, devidamente identificados junto da CMVM, os quais, actuando por conta do Banco BEST, promovem 
os seus produtos, serviços e operações, recolhendo junto dos investidores - Clientes actuais ou potenciais do Banco 
BEST - as respectivas intenções de subscrição e resgate. 
Os Promotores / Prospectores não podem celebrar quaisquer contratos em nome do Banco BEST. 
Aos Promotores / Prospectores encontra-se igualmente vedada a recepção, cobrança ou entrega de quaisquer 
importâncias ou remunerações aos investidores (Clientes actuais ou potenciais do Banco BEST), bem como a 
tomada de qualquer decisão de investimento ou qualquer outra actuação em nome de tais investidores Clientes. 
Ao contactarem os investidores, os Promotores / Prospectores devem proceder à sua identificação, assim como à 
do Banco BEST e informar os investidores dos limites a que se encontra sujeito o exercício da sua actividade. 
O Banco BEST é responsável pelos actos praticados pelos Promotores / Prospectores e assegura o controlo e a 
fiscalização das actividades por eles desenvolvidas. 
A recolha das intenções de subscrição e resgate dos investidores pelos Promotores / Prospectores efectuar-se-á (i) 
através do acesso remoto ao sistema informático do Distribuidor, sendo o procedimento adoptado idêntico ao do 
Serviço Telefónico, na presença e com o consentimento do cliente, ou, caso o acesso remoto não esteja disponível, 
(ii) através do preenchimento pelo Cliente (actual ou potencial) de um formulário pré-definido e fornecido pelo 
Distribuidor que posteriormente será entregue pelo Promotor / Prospector no Centro de Investimento Best mais 
próximo sendo de seguida introduzido no respectivo sistema informático. 
Subscrição: **(ver nota **) 
O valor de subscrição será o conhecido e divulgado no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que o pedido de 
subscrição se refere. O pedido de subscrição é por isso realizado a preço desconhecido e a liquidação financeira 
será efectuada na data de subscrição. 
O montante mínimo da primeira subscrição é de 500 Euros e de 250 Euros as seguintes.  
Existe uma comissão de subscrição de 0,5%.  
A sociedade gestora e os comercializadores processarão mensalmente todos os pedidos de subscrição recebidos 
durante o mês, no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que o pedido de subscrição se refere. 
Considera-se como data de subscrição, o dia útil seguinte àquele em que é calculado o valor da Unidade de 
Participação utilizado para efeitos de subscrição. 
As instruções de subscrição do fundo, para efeitos de processamento da correspondente operação no próprio mês, 
através dos serviços telefónicos e/ou Internet deverão ser efectuadas: 
Até às 17:30 horas (hora de Portugal Continental) do último dia útil de cada mês, utilizando BES-directo, BES-directo dos Açores, 
o serviço telefónico do Best, através dos sites www.bes.pt, www.bancobest.pt, www.besdosacores.pt. 
Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços correspondentes, apenas serão 
considerados no mês imediatamente seguinte.  
Resgate:  
O valor de resgate será o conhecido e divulgado no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que o pedido de 
resgate se refere. O pedido de resgate é por isso realizado a preço desconhecido. 
Existe uma comissão de resgate, cobrada de acordo com o período de permanência no fundo constante nas 
seguintes tabelas: 

Para as subscrições efectuadas até 28 de Fevereiro de 2003 
 

     Até 90 dias de 91 a 180 dias de 181 a 365 dias Mais de 365 dias  
1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 

 
Para as subscrições efectuadas a partir de 01 de Março de 2003 

 
Até 365 dias de 366 a 730 dias Mais de 730 dias 

2,0% 1,0% 0,5% 
 
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 num prazo não superior a cinco dias úteis, a contar da data 
do resgate. 
Considera-se como data de resgate, o dia útil seguinte àquele em que é calculado o valor da Unidade de 
Participação utilizado para efeitos de resgate. 
A sociedade gestora e os comercializadores processarão mensalmente todos os pedidos de resgate recebidos 
durante o mês, no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que o pedido de resgate se refere. 
As instruções de resgate do fundo, para efeitos de processamento da correspondente operação no próprio mês, 
através dos serviços telefónicos e/ou Internet deverão ser efectuadas: 

- Até às 17:30 horas (hora de Portugal Continental) do último dia útil de cada mês, utilizando BES-directo, 
BES-directo dos Açores, o serviço telefónico do Best, através dos sites www.bes.pt, www.bancobest.pt, 
www.besdosacores.pt. 

                                                           
** Durante o período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2008 (ambos incluídos), não será cobrada comissão de 
subscrição. 
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Todas as instruções efectuadas para além destes horários, utilizando os serviços correspondentes, apenas serão 
consideradas no mês imediatamente seguinte.  
Distribuição de Rendimentos:  
O fundo não distribui rendimentos e nesse sentido é um fundo de capitalização. 
Consulta de Outra Documentação:  
O Prospecto só contem a informação essencial sobre o fundo. 
O Regulamento de Gestão, os Relatórios e Contas anuais e semestrais, serão disponibilizados pelas entidades 
indicadas na rubrica comercialização, a pedido do participante, sem quaisquer ónus ou encargos. 
A Sociedade Gestora enviará trimestralmente, para a CMVM para efeitos de divulgação no seu sistema de difusão 
de informações, com referência ao último dia do mês imediatamente anterior, a composição discriminada das 
aplicações do Fundo, o respectivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação, nos 
termos definidos pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
Regime Fiscal:  
 
Do Fundo:  

Os bens imóveis integrados em fundos de investimento imobiliário encontram-se isentos de IMT (Imposto 
Municipal sobre as Transacções Onerosas de Imóveis) e IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis). 

Os rendimentos obtidos por fundos de investimento imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional têm o seguinte regime fiscal: 

Tratando-se de rendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeito a regimes legais 
de custos controlados, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, que incide sobre os 
rendimentos líquidos dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados e 
devidamente documentados; 

Tratando-se de mais-valias prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeito a regimes legais 
de custos controlados, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 25%, que incide sobre 50% da 
diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas. 

Os outros rendimentos são tributados de acordo com as normas aplicáveis aos fundos de investimento 
mobiliário, nomeadamente: 

Tratando-se de rendimentos, que não sejam mais-valias, obtidos em território português, há lugar a tributação 
autonomamente:  

1) por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se tratasse; 

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 e dos 
depósitos bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%, e os dividendos, que estão sujeitos a uma 
taxa de 15%); 

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. 
 

Os rendimentos, obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são tributados 
autonomamente à taxa de 20% tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos 
provenientes de fundos de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos, incidente sobre o respectivo 
valor liquido obtido em cada ano. 
 
Os rendimentos qualificados como mais-valias são tributados da seguinte forma: 

a) exclusão de tributação das mais-valias associadas à alienação de títulos de dívida, incluindo 
obrigações; 

b) tributação a taxa de imposto de 10% aplicável às mais-valias líquidas. 

Relativamente aos rendimentos obtidos fora do território português a aplicação de crédito de imposto por dupla 
tributação internacional fica sujeita às regras seguintes: 

a) O crédito de imposto consiste na dedução ao imposto devido sobre esses rendimentos, da menor das 



 GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 
 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO 
 

Página 5/5   

seguintes importâncias: 

1) Imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos em 
causa; 

2) Imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa tenham 
sido tributados. 

b) Quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país onde 
os rendimentos são obtidos que 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; 
c) 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; 
d) 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. 
 

Do Participante:  
 a) Pessoa Singular: 

Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação dos rendimentos distribuídos pelos 
fundos de investimento se esses rendimentos forem obtidos fora do âmbito duma actividade comercial 
industrial ou agrícola, na medida em que o próprio fundo já foi tributado. 
Igualmente, os ganhos resultantes da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição não estão 
sujeitos a qualquer tributação, pelos mesmos motivos. 
Assim, os investidores que sejam pessoas singulares estão isentos de tributação pelos rendimentos que daí 
obtêm, podendo porém, os respectivos titulares, residentes em território português, englobá-los para efeitos 
desse imposto, caso em que o imposto retido ou devido pelo fundo assume a natureza de imposto por conta. 

As transmissões gratuitas, como por exemplo as doações ou transmissões por morte do participante, de 
valores aplicados em fundos de investimento imobiliário não são sujeitas a Imposto do Selo. 

 b) Pessoa Colectiva: 
Se o investidor for uma pessoa colectiva, os rendimentos, quer resultem de distribuição, quer da diferença 
entre o valor do resgate e o valor de subscrição, estão sujeitos a IRC e derrama, se existir, podendo os 
titulares deduzir no seu pagamento de impostos as verbas já liquidadas pelo próprio fundo, no montante 
proporcional às unidades de participação detidas.  
Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade isenta de IRC, existe direito à restituição, pela sociedade 
gestora, do montante de imposto retido ou devido correspondente aos rendimentos das unidades de 
participação que aquelas entidades tenham subscrito. 
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. 

Contacto: 
Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado à entidade gestora do Fundo através do número verde 800 
20 66 92. 
 


