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FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -- AF PORTFOLIO IMOBILIÁRIO 
 
PROSPECTO 
 
I. Informações relativas ao Fundo 
 
1.- Dados gerais 
 
Denominação : Fundo Aberto de Investimento Imobiliário - AF Portfólio Imobiliário 
Tipo de Fundo : O Fundo rege-se de harmonia com o Decreto-Lei  n.º 294/95, de 17 de Novembro, sob a forma de 
Fundo de Investimento Imobiliário  Aberto 
Data de constituição : 02/05/91 
Duração : Duração ilimitada 
Entidade Gestora : AF Investimentos - Fundos Imobiliários, S.A. 
Banco Depositário : Banco Comercial Português, S.A. 
Entidades Colocadoras : AF Investimentos - Fundos Imobiliários, S.A. e Banco Comercial Português, S.A.   
 
2. - Política de investimentos e riscos do Fundo 
 
A política de investimentos visará as melhores condições de rendibilidade e de liquidez, segundo os critérios e 
perspectivas da Entidade Gestora, em ordem a maximizar os valores das participações e dos rendimentos a 
acumular.  
Para a realização desta política, serão seleccionados de entre a composição estabelecida no Regulamento de gestão : 
bens imóveis e outros valores imobiliários, depósitos bancários, títulos da dívida pública, obrigações hipotecárias, 
títulos de participação e obrigações de empresas cotadas em bolsa participação e obrigações de empresas cotadas em 
bolsa que tenham sido objecto de notação correspondente, pelo menos, à notação A, por uma empresa de rating 
registada na CMVM, participações noutras instituições de investimento colectivo e aplicações no mercado 
interbancário. 
Os investimentos imobiliários do Fundo são efectuados de acordo com os critérios definidos pela Entidade Gestora, 
com dispersão geográfica no espaço nacional e com predominância nas zonas urbanas, privilegiando-se a aquisição 
de  imóveis arrendados, destinados a serviços, comércio ou indústria. 
O Fundo está exposto ao risco do mercado imobiliário, em particular, bem como aos riscos de taxa de juro e de 
preço, em geral, pelo que o valor da unidade de participação dependerá do valor dos activos que compõem a sua 
carteira, podendo aumentar ou diminuir. 
 
3. - Política de contracção de empréstimos 
 
O Fundo poderá recorrer ao endividamento, com carácter não permanente  e até ao limite de 10 % do seu valor 
global. 
 
4. - Política de distribuição de rendimentos 
 
O Fundo não distribui rendimentos, revestindo a característica de Fundo de capitalização.  
A Entidade Gestora poderá, contudo, quando o interesse dos participantes o recomendar, proceder à distribuição de 
rendimentos das aplicações do Fundo. 
 
5. - Subscrição/Emissão, Resgate/Reembolso 
 
a) Subscrição 
 
A qualidade de participante adquire-se através da subscrição de unidades de participação, correspondentes ao 
montante que, no mínimo, mais se aproxime de 5.000.000 de escudos por cada subscrição, excepto se se tratar de 
um reforço de subscrição, situação em que o montante por cada reforço não deverá ser inferior ao montante que 
mais se aproxime de 1.000.000 de escudos. 
Para efeitos de subscrição, o valor de emissão de cada unidade de participação será o valor calculado na primeira 
avaliação subsequente à data do pedido. 
Será cobrada uma comissão de subscrição, aplicável por escalões sobre os montantes a subscrever - 2% até 
20.000.000 de escudos, 1,0% para os montantes entre 20.000.000 de escudos e 50.000.000 de escudos, 0,5% para os 
montantes entre 50.000.000 de escudos e 100.000.000 de escudos e 0% sobre os montantes que ultrapassem os 
100.000.000 de escudos - calculada sobre o valor das unidades de participação subscritas, a acrescer ao montante da 
subscrição e a suportar pelo participante.   
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b) Resgate 
 
Para efeitos de resgate, o valor da unidade de participação será o que vigorar na data do reembolso, após dedução da 
comissão de resgate. 
Os participantes poderão exigir o resgate das unidades de participação de que sejam titulares, obrigando-se a 
Entidade Gestora a efectuar o reembolso no prazo de 15 dias; se para se proceder ao reembolso se tornar necessária 
a venda de valores imobiliários, este só terá lugar 15 dias úteis após a concretização da venda, não podendo, no 
entanto, esse prazo exceder um ano após a data do pedido. 
Será cobrada uma comissão de resgate, variável em função do prazo e do montante a resgatar; para montantes 
inferiores a 5.000.000 de escudos - 5,0%, independentemente do prazo do investimento; para montantes iguais ou 
superiores a 5.000.000 de escudos - 5% até 1 ano, 4% até 2 anos, 3% até 3 anos, 2% até 4 anos, 1% até 5 anos e 0% 
a partir do 5º ano - calculada sobre o valor das unidades de participação resgatadas, a deduzir no montante a 
reembolsar e a suportar pelo Participante. 
 
6. - Negociação de Unidades de Participação 
 
Não é possível a negociação ou transacção em Bolsa de Unidades de Participação do Fundo. 
 
7. - Regras de valorização 
 
Os valores que integram o Fundo são avaliados de acordo com os seguintes princípios: 
 
a)  Os imóveis são avaliados de acordo com o estabelecido no artigo 7º do Regulamento de Gestão, sendo o seu 

valor correspondente ao melhor preço que poderia ser obtido se fosse vendido em condições normais de 
mercado, no momento da avaliação. 

b)  Os valores mobiliários são avaliados ao seu valor de mercado, de acordo com as seguintes regras: 
 i) Havendo uma única cotação, pela última cotação efectuada nos últimos 90 dias; 
 ii) Sendo cotados em mais de uma bolsa, pelo valor mais baixo dos valores de cotação; 

iii) Sendo apenas cotados em bolsas estrangeiras, as cotações referidas nas alíneas anteriores serão as verificadas 
na bolsa onde foram adquiridos. 

c) Na falta de valores de cotação, a avaliação é efectuada de acordo com princípios de prudência, não devendo 
exceder o mais baixo dos seguintes valores: 
i) Valor contabilístico apurado segundo o último balanço aprovado, preço de emissão ou preço de aquisição, 

tratando-se de acções; 
 ii) Valor nominal ou valor de aquisição, tratando-se de obrigações e títulos de participação; 
 iii) Último valor de resgate divulgado, tratando-se de unidades de participação em fundos de investimento. 
d) No caso dos valores expressos em moeda estrangeira, utilizar-se-ão os últimos preços conhecidos no momento 

do cálculo e, para efeito da conversão cambial, o câmbio do dia divulgado a título indicativo pelo  Banco de 
Portugal  ou a cotação de compra do banco depositário para as moedas sem câmbios oficiais. 

  
8. - Determinação do valor da Unidade de Participação 
 
O valor da unidade de participação é calculado no final de cada dia útil pela Entidade Gestora e determina-se 
dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação, de acordo com as 
normas legal e regulamentarmente estabelecidas. 
O valor das unidades de participação do Fundo será publicado diariamente no Boletim de Cotações da Bolsa de 
Valores de Lisboa e Porto do dia seguinte ao seu apuramento. 
 
9. - Encargos do Fundo 
 
a) Comissão de gestão 
 
Calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo, será cobrada mensal e postecipadamente uma 
comissão de gestão, com base na taxa anual de 1,15% e que se destina a cobrir todas as despesas de gestão. 
 
b) Comissão de depositário 
 
O Depositário tem direito a cobrar do Fundo pelos seus serviços, uma comissão de 0,1% ao ano, cobrada mensal e 
postecipadamente, calculada diariamente  sobre o valor líquido global do Fundo. 
 
c)  Outros encargos a suportar pelo Fundo.  
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Para além dos encargos de gestão e de depósito, o Fundo suportará ainda todas as despesas decorrentes da compra e 
venda de valores, bem como as despesas e outros encargos documentados quer hajam de ser feitos no cumprimento 
das obrigações legais. Serão ainda suportadas pelo Fundo os seguintes encargos : 
 
a) Despesas relativas às compras e vendas de imóveis por conta do Fundo, incluindo as comissões de mediação e 

respectivas avaliações patrimoniais obrigatórias; 
b) Despesas relativas ao arrendamento de imóveis por conta do Fundo, incluindo as respectivas comissões de 

mediação; 
c) Encargos de manutenção e conservação ou da realização de benfeitorias em imóveis e equipamentos 

pertencentes ao Fundo; 
d) Os impostos ou taxas devidos pelos bens do Fundo; 
e) Todos os encargos com actos  notariais ou registrais inerentes aos bens que integram o património do Fundo; 
f) Custos com publicações obrigatórias; 
g) Custos de auditorias e revisões de contas relativas ao Fundo; 
h) Custas judiciais bem como honorários e avenças de advogados e solicitadores referentes a assuntos de interesse 

do Fundo; 
i) Despesas de condomínio, incluindo a vigilância, seguros e outras despesas a que os imóveis estejam obrigados; 
j) Despesas provenientes da colocação e manutenção de contadores de água, electricidade ou gás; 
k) Campanhas publicitárias de promoção de bens do Fundo, bem como o custo de todo o material acessório a estas; 
l) Despesas decorrentes das avaliações periódicas obrigatórias. 
 
10. - Fiscalidade 
 
a) Do Fundo 
 
Rendimentos prediais : são tributados autonomamente à taxa de 20 %, que incide sobre os rendimentos líquidos de 
encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados. 
Mais-valias prediais : são tributadas à taxa de 25 %, que incide sobre 50% da diferença positiva entre mais e menos-
valias realizadas, apuradas de acordo com o Código do IRS. 
Rendimentos não prediais que não sejam mais-valias, obtidos em território português : são tributados 
autonomamente por retenção na fonte, como se de pessoas singulares residentes se tratasse. 
Rendimentos não prediais que não sejam mais-valias, obtidos fora do território português: são tributados 
autonomamente por retenção na fonte à taxa de 25 %. 
Mais-valias não prediais obtidas dentro ou fora do território português : são tributadas autonomamente como se de 
pessoas singulares residentes se tratasse, à taxa de 10 %, que incide sobre a diferença positiva entre mais e menos-
valias obtida anualmente.  
 
b) Do participante (rendimentos de unidades de participação) 
 
Os sujeitos passivos de IRS fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, que sejam titulares 
de unidades de participação do Fundo, são isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a essas 
unidades de participação, podendo, no entanto, englobar esses rendimentos para efeitos de IRS, caso em que o 
imposto retido ou devido nos termos da tributação dos rendimentos do Fundo tem a natureza de imposto por conta, 
nos termos do artigo 80º do Código do IRS 
Os rendimentos de unidades de participação do Fundo de que sejam titulares sujeitos passivos de IRC ou sujeitos 
passivos de IRS no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, residentes em território português, 
não estão sujeitos a tributação por retenção na fonte e deverão ser considerados pelos referidos titulares como 
proveitos ou ganhos. O imposto retido ou devido nos termos da tributação sobre os rendimentos do Fundo tem a 
natureza de imposto por conta, nos termos do artigo 71º do Código do IRC ou do artigo 80º do Código do IRS. 
Os rendimentos de unidades de participação do Fundo de que sejam titulares entidades não residentes em território 
português são isentos de IRS ou de IRC. 
A transmissão de unidades de participação do Fundo, por morte do titular das mesmas, a favor do cônjuge sobrevivo 
e dos filhos ou dos plenamente adoptados ou dos seus descendentes quando aqueles tenham falecido, está isenta de 
imposto sobre sucessões e doações, até ao limite de 500 000$00 por cada um deles. 
 
 
11. - Regulamento de Gestão e relatórios periódicos 
 
O Regulamento de Gestão deste Fundo e os relatórios periódicos do mesmo podem ser obtidos nos locais previstos 
para a comercialização das Unidades de Participação. 
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12. - Encerramento e revisão de contas 
 
As contas do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada ano e serão publicadas no prazo de quatro meses, após 
serem submetidas à certificação legal por um revisor oficial de contas que não integre o conselho fiscal da Entidade 
Gestora. 
 
Revisor Oficial de Contas do Fundo: João Augusto & Associados, SROC 
 
13. - Locais de pagamentos aos participantes 
 
O reembolso das unidades de participação resgatadas, bem como a eventual distribuição de rendimentos prevista no 
ponto 4 deste Prospecto, será efectuado nas instalações do Banco Depositário ou nos serviços de atendimento ao 
público das restantes entidades colocadoras. 
  
II. Informações relativas à Entidade Gestora 
 
1.- Dados gerais 
 
Denominação : AF Investimentos - Fundos Imobiliários, S.A. 
Ano de constituição :  1990 
Duração : Indeterminada 
Forma jurídica : Sociedade anónima 
Capital social: 875.000 Euros 
Accionistas : AF Investimentos, S.G.P.S (100%) 
Sede : Av. José Malhoa, Lote 1686 - 1070-157 LISBOA 
 
2.- Outros fundos geridos pela Entidade Gestora 
 
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário - Gestão Imobiliária, Fundo Aberto de Investimento Imobiliário -  
Hispano Imobiliário II e Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Bonança I. 
 
3.- Membros dos Órgãos Sociais 
 
Mesa da Assembleia Geral : 
Presidente : - Dr. José Afonso Gil 
Secretário : - Dr. Carlos Manuel Reis da Costa Picoito 
Conselho de Administração : 
Presidente : - Dr. Fernando Jorge Filomeno Figueiredo Ribeiro 
Vogal:  - Dr. Diogo Cordeiro Cabral Campello 
Vogal:  - Dr.ª Isabel Maria dos Santos Raposo 
Conselho Fiscal : 
Presidente:  - Dr. Joaquim Pedro Frade de Almeida Martins Grilo 
Vogal:  - Dr. Diogo Luis Lobo Sampaio Pimentel Pereira Leitão 
ROC: - Dr. Álvaro , Falcão & Associados, SROC 
ROC Suplente: - Figueiredo & Neves, SROC 


