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REGULAMENTO DE GESTÃO 
DO 

FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
- AF  PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO - 

 
Artigo 1º 

Denominação 
 
O FUNDO denomina-se "FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – AF PORTFÓLIO 
IMOBILIÁRIO" e passa a designar-se, neste Regulamento, abreviadamente apenas por FUNDO. 
 

Artigo 2º 
Duração 

 
O FUNDO constitui-se por tempo indeterminado. 

 
Artigo 3º 

Composição 
 

1. O FUNDO compor-se-á, em geral, por valores imobiliários. Consideram-se valores imobiliários os direitos de 
propriedade sobre bens imóveis que possam ser adquiridos para os fundos e deverão ser constituídos 
predominantemente por imóveis ou fracções destinados a serviços, comércio ou indústria. São também 
considerados valores imobiliários as participações superiores a 50% no capital de sociedades cujo objecto 
seja exclusivamente a aquisição, venda, arrendamento, gestão e exploração de imóveis. 

2. O FUNDO deverá deter em permanência um mínimo de 6% do seu valor líquido global em numerário, 
depósitos bancários, títulos de dívida pública e aplicações nos mercados interbancários. 

3. O FUNDO deverá deter em permanência um mínimo de 75% do seu valor líquido global investido em 
valores imobiliários. 

4. Até 10% do seu valor global, o património do FUNDO poderá ser constituído por terrenos destinados à 
execução de programas de construção. 

5. As participações referidas no ponto 1, não podem representar mais de 25% do valor líquido global do 
Fundo. 

6. Não pode ser aplicado mais de 20% do valor líquido global do FUNDO num único empreendimento. 
7. O FUNDO não poderá deter mais  de 10% das unidades de participação emitidas por outros fundos de 

investimento. 
8. Os imóveis detidos pelo Fundo não poderão estar sujeitos ao regime de co-propriedade, excepto no que 

respeita às situações decorrentes do regime de propriedade horizontal. 
9. As percentagens referidas nos números 3 a 6 deste artigo devem ser respeitadas a partir do início do 

terceiro exercício do FUNDO, devendo ser regularizadas no prazo máximo de um ano as situações de 
desconformidade resultantes da alteração dos valores venais dos bens ou do exercício do direito de 
reembolso pelos participantes. 

10. Os limites previstos nos números 2 a 6 deste artigo podem ser transitoriamente ultrapassados, em casos 
devidamente fundamentados pela entidade gestora, mediante autorização da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários. 

 
Artigo 4º 

Política de Investimentos 
 

1. 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. 

2. Os investimentos do FUNDO, para a realização desta política, serão seleccionados de entre a composição 
geral anteriormente estabelecida e a seguir descriminada : valores imobiliários, depósitos bancários, títulos 
da dívida pública, obrigações hipotecárias, títulos de 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. 
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3. Para a realização dos seus objectivos, 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.  

4. A Entidade Gestora poderá contrair empréstimos por conta do FUNDO, com carácter não permanente, 
inclusive junto do Depositário, até  ao limite de 10% do valor global do FUNDO. 

5. O Fundo está exposto ao risco do mercado imobiliário, em particular, bem como aos riscos de taxa de juro e 
de preço, em geral.  

 
Artigo 5º 

Encargos a Suportar pelo FUNDO 
 
1. 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 que hajam de ser 
feitos no cumprimento das obrigações legais. 

2. Serão ainda suportados pelo FUNDO, nomeadamente, os seguintes encargos : 
a) As despesas relativas às compras e vendas de imóveis por conta do FUNDO, incluindo as comissões de 

mediação e respectivas avaliações patrimoniais obrigatórias; 
b) As despesas relativas ao arrendamento de imóveis por conta do FUNDO, incluindo as  respectivas 

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

pertencentes ao FUNDO; 
d) 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. 

 
Artigo 6º 

Regras de Valorização da Unidade de Participação 
 
1. 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. 

2. 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 art.7º deste Regulamento, 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Por se tratar de um fundo com os riscos mencionados no n.º5 do art.4º deste Regulamento, o valor da 
unidade de participação dependerá do valor dos activos que compõem a sua carteira, podendo aumentar ou 
diminuir. 

 
Artigo 7º 

Regras da Avaliação de Imóveis 
 

1. As avaliações de imóveis deverão obedecer às regras definidas no Regulamento n.º 97/11 da CMVM;  
2. As aquisições de bens imóveis bem como as respectivas alienações serão precedidas dos pareceres de, 

pelo menos, dois peritos independentes, nomeados de comum acordo entre a Entidade Gestora e o 
depositário. 

3. Os imóveis detidos pelo FUNDO são avaliados, nos termos do número anterior, com a periodicidade mínima 
anual e sempre que ocorra uma alteração significativa do seu valor, não podendo o valor considerado ser 
superior ao mais elevado das avaliações periciais. 

 
Artigo 8º 

Política de Distribuição de Rendimentos 
 

1. O FUNDO não distribui rendimentos, revestindo a característica de fundo de capitalização, pelo que os 
rendimentos das aplicações do Fundo serão reinvestidos. 

2. A entidade gestora poderá, contudo, quando o interesse dos participantes o recomendar, proceder à 
distribuição de rendimentos das aplicações do FUNDO. 

 
Artigo 9º 

Liquidação e Partilha 
 

1. Os participantes não poderão exigir a liquidação ou partilha do FUNDO. 
2. Quando o interesse dos Participantes o recomendar, a Entidade Gestora poderá proceder à liquidação e 

partilha do FUNDO, mediante um pré-aviso não inferior a 60 dias, publicado em dois jornais de grande 
circulação, um de Lisboa, outro do Porto, e no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto. 

 
DA ENTIDADE GESTORA 

 
Artigo 10º 

Denominação e Sede 
 

A Entidade Gestora denomina-se AF-INVESTIMENTOS, FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. José 
Malhoa, Lote 1686, 1070-157 Lisboa. 
 

Artigo 11º 
Obrigações e Funções da Entidade Gestora 

 
São obrigações e funções da Entidade Gestora, além de outras que lhe sejam cometidas pela lei, as seguintes: 

a) Praticar, com a diligência exigível, todos os actos necessários e convenientes à correcta gestão, 
administração e desenvolvimento do FUNDO, designadamente, comprar, vender, arrendar, subscrever, 
trocar ou receber valores, nomeadamente os rendimentos de imóveis, e exercer os direitos directa ou 
indirectamente relacionados com os bens do FUNDO; 

b) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e autorizar o seu reembolso; 
c) Determinar o valor das unidades de participação emitidas, em Escudos e em Euros, nos dias e termos  

estabelecidos na lei e neste Regulamento; 
d) Seleccionar os valores que devem constituir o FUNDO, de acordo com a política de investimentos e 

efectuar ou dar instruções ao depositário para que este efectue as operações adequadas à execução 
dessa política; 

e) Manter em ordem a escrita do FUNDO; 
f) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos na lei e neste Regulamento; 
g) Decidir quanto às aplicações nos mercados interbancários; 
h) Publicar, trimestralmente, no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, a discrimina-

ção dos valores que integram o FUNDO, bem como o respectivo valor líquido global e o número de 
unidades de participação em circulação; 

i) Deliberar, de acordo com a lei e este Regulamento, quanto à suspensão da subscrição das unidades de 
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participação; 
j) Celebrar e pôr à disposição dos Participantes os relatórios anual e semestral, nos prazos e termos 

legalmente estabelecidos. 
 

Artigo 12º 
Comissões 

 
Sem prejuízo de outros direitos que lhe sejam atribuídos pela lei ou por este Regulamento, a Entidade Gestora 
tem direito a cobrar as seguintes remunerações pelos seus serviços: 

a) Uma Comissão de Gestão de 1,15% ao ano, cobrada mensal e postecipadamente, calculada 
diariamente  sobre o valor líquido global do FUNDO, a suportar pelo FUNDO e destinada a cobrir todas 
as despesas de gestão; entende-se por valor líquido global do FUNDO, o total das aplicações, mais os 
juros e rendas a receber, mais outros activos e menos os empréstimos, os juros a pagar, as provisões 
para encargos, a retenção de imposto sobre rendimentos prediais e outros passivos; 

b) Uma Comissão de Subscrição, aplicável por escalões sobre os montantes a subscrever - 2% até  20.000 
contos, 1,0% para os montantes entre 20.000 e 50.000 contos, 0,5% para os montantes entre 50.000 
contos e 100.000 contos e 0% sobre os montantes que ultrapassem os 100.000 contos - calculada sobre 
o valor das unidades de participação subscritas, a acrescer ao montante da subscrição e a suportar pelo 
Participante; 

c) Uma Comissão de Resgate, variável em função do prazo e do montante a resgatar; para montantes 
inferiores a 5.000 contos - 5,0%, independentemente do prazo do investimento; para montantes iguais ou 
superiores a 5.000 contos - 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 do Resgate e a suportar pelo Participante. 

 
Artigo 13º 

Responsabilidade 
 

A Entidade Gestora e o Depositário respondem solidariamente perante os Participantes pelo cumprimento das 
obrigações contraídas nos termos da lei e deste Regulamento. 
 

DO DEPOSITÁRIO 
 

Artigo 14º 
Denominação e Sede 

 
O Depositário é o BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. , com sede na Rua Júlio Dinis, 705/719 - 4000 
PORTO. 
 

Artigo 15º 
Obrigações e Funções do Depositário 

 
São obrigações e funções do depositário, além de outras previstas na lei ou neste Regulamento, as seguintes: 

a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores do FUNDO, ou seus títulos representativos, 
consoante sejam titulados ou escriturais; 

b) Efectuar todas as compras e vendas dos valores do FUNDO de que a entidade gestora o incumba; 
c) Com excepção dos rendimentos imobiliários, efectuar a cobrança dos rendimentos produzidos pelos 

outros activos do FUNDO e os referentes ao exercício de direitos de natureza patrimonial e de 
subscrição, bem como colaborar com a Entidade Gestora na realização de operações sobre os mesmos 
bens; 

d) Receber e satisfazer os pedidos de subscrição e de resgate de unidades de participação, nos termos 
estabelecidos neste Regulamento; 

e) Pagar aos Participantes a sua quota-parte nos lucros do FUNDO 
f) Ter em dia a relação cronológica de todas as operações realizadas e estabelecer trimestralmente o 

inventário discriminado dos valores à sua guarda; 
g) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os Participantes o cumprimento deste Regulamento, 

especialmente no que se refere à política de investimentos; 
h) Cobrar aos subscritores e aos Participantes, por conta da Entidade Gestora, as comissões a que esta 

tenha direito; 
i) Financiar o FUNDO dentro dos limites da lei e nos termos do n.º4 do art.4º deste Regulamento; 
j) Assegurar que a venda, emissão, reembolso e anulação das unidades de participação sejam efectuados 
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de acordo com a lei e este Regulamento; 
k) Executar as instruções da Entidade Gestora, salvo se forem contrárias à lei ou a este Regulamento; 
l) Assegurar que nas operações relativas aos valores que integram o FUNDO a contrapartida lhe seja 

entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 
m) Assegurar que os rendimentos do FUNDO sejam aplicados em conformidade com a lei e este 

Regulamento. 
 

Artigo 16º 
Comissões 

 
Sem prejuízo de outros direitos que lhe sejam atribuídos pela lei ou por este Regulamento, a 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. 
 

DOS PARTICIPANTES 
 

Artigo 17º 
Direitos e Obrigações 

 
1. Sem prejuízo de outros direitos que lhes sejam conferidos pela lei ou por este Regulamento, os 

Participantes têm os seguintes direitos : 
a)  Direito à quota-parte dos valores que integram o FUNDO, de acordo com o número de unidades de 

participação de que sejam titulares; 
b) A exigir o reembolso das unidades de participação de que sejam titulares, obrigando-se a Entidade 

Gestora a efectuar o pagamento no prazo de 15 dias; se para se proceder ao pagamento 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. 

c) À quota-parte do valor líquido global do FUNDO, em caso de liquidação ou dissolução; 
d) Desde que solicitada, à informação pormenorizada sobre o património do FUNDO, nos termos da lei, 

através do relatório da sua actividade, semestralmente distribuído sem quaisquer encargos; 
e) Ao prospecto do FUNDO, entregue gratuitamente antes do acto de subscrição; 
f) Aos rendimentos que o FUNDO venha a distribuir. 

2. Sem prejuízo de outras obrigações que lhes sejam cometidas pela lei, os Participantes, com o acto de 
subscrição, mandatam a Entidade Gestora para realizar os actos de administração do FUNDO e aceitam as 
condições expressas no presente Regulamento. 

 
Artigo 18º 

Aquisição e Reforço da Qualidade de Participante 
 

A qualidade de Participante adquire-se através da subscrição de unidades de participação, correspondentes, 
no mínimo, ao montante que 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.  
 

Artigo 19º 
Das Unidades de Participação 

 
1. Os direitos patrimoniais dos Participantes do FUNDO são expresso em unidades de participação, 

correspondentes às quotas-partes iguais de que são titulares nos valores que constituem o património do 
FUNDO. 

2. As unidades de participação não têm valor nominal. 
3. As unidades de participação são meramente escriturais, podendo, porém, a Entidade Gestora, em qualquer 

momento, optar pela representação em certificados nominativos ou ao portador, de acordo com os artigos 
48º e 49º do Código dos Valores Mobiliários. 

4. 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. 

5. Para efeitos de resgate, o valor da unidade de participação será o que vigorar na data do reembolso, após 
dedução da comissão de resgate. 

 
Artigo 20º 
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Entidade Colocadora 
 

As unidades de participação só poderão ser subscritas nas instalações da Entidade Gestora e em toda a rede 
de sucursais do Banco Depositário. 

 
Artigo 21º 

Suspensão de Operações de Emissão e de Resgate 
 

A suspensão de Operações de Emissão e de Resgate rege-se pela lei e em especial pelas disposições 
seguintes: 
1. Quando os pedidos de resgate de unidades de participação excederem os de subscrição, num só dia, em 

5%, ou, num período não superior a cinco dias seguidos, em 10% do valor líquido global do FUNDO, a 
Entidade Gestora poderá mandar suspender temporariamente as operações de resgate. 

2. Sempre que o interesse dos Participantes o recomende, mesmo que não se verifiquem as condições 
previstas no número anterior, a Entidade Gestora poderá mandar suspender temporariamente as operações 
de resgate ou de subscrição. 

3. A suspensão dos resgates não determina a suspensão simultânea das subscrições, embora a subscrição  
só seja possível mediante declaração escrita do Participante de que tomou prévio conhecimento da 
suspensão do resgate. 

4. Sempre que seja decidida a suspensão, a Entidade Gestora promoverá a afixação, nos balcões do 
Depositário e em todos os outros locais em que haja comercialização de unidades do FUNDO, em local 
bem visível, de um aviso destinado a informar o público sobre a situação de suspensão e, logo que possível, 
a sua duração. 

5. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, por sua iniciativa ou por solicitação da Entidade Gestora, 
pode, em circunstâncias excepcionais susceptíveis de perturbarem o normal funcionamento das operações 
inerentes ao funcionamento do FUNDO ou de porem em risco os legítimos interesses dos Participantes, 
determinar a suspensão da emissão ou do resgate das respectivas unidades de participação. 

 
Artigo 22º 

Propriedade do FUNDO e Autonomia do Património 
 
1. O FUNDO é propriedade da pluralidade dos titulares das unidades de participação em cada momento 

emitidas. 
2. O património do FUNDO é autónomo e, como tal, não responde pelas dívidas dos Participantes ou da 

Entidade Gestora. 
 

Artigo 23º 
Relatórios e Contas 

 
1. 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. 

2. Nos dois meses a contar do fim do período a que respeite, a Entidade Gestora publicará um relatório 
semestral, o qual abrangerá os seis primeiros meses do exercício, contendo as informações descritas no 
anexo B do Dec. Lei 294/95. 

3. Os relatórios referidos nos n.ºs 1 e 2 deverão estar à disposição do público nos locais indicados no art.º 20º. 
4. A Entidade Gestora publicará trimestralmente, no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores, a discriminação 

dos valores que integram o FUNDO, bem como o respectivo valor líquido global e o número de unidades de 
participação em circulação. 

 
Artigo 24º 

Publicidade e Alteração do Regulamento 
 

O presente regulamento deverá acompanhar os boletins de subscrição, só podendo ser alterado nos termos da 
lei. 
 

Artigo 25º 
Foro 

 
Para quaisquer questões emergentes da aplicação deste Regulamento é competente o foro da Comarca de 
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Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 


