
PROSPECTO  
(actualizado a 30 de Outubro de 2003) 

FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO 

O Fundo e as entidades relacionadas 
Tipo e duração do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Aberto constituído por tempo indeterminado 
Início de Actividade: 2 de Maio de 1991 
Entidade Gestora: AF- Investimentos, Fundos Imobiliários, S.A com sede em Lisboa, na Av. José Malhoa,  Lt 1686. 
Banco Depositário: Banco Comercial Português, S.A. 
Auditores: KPMG – Auditores, S.A.  
 
Entidades Colocadoras: AF-Investimentos, Fundos Imobiliários, S.A., Banco Comercial Português, S.A.,   
 
Peritos Avaliadores:    

BENEGE – Serviços de Engenharia e Avaliações, Lda. 
CPU Consultores de Avaliação, Lda. 
DTZ Portugal  
Eng. Julieta Maria de Macedo Aguiar 
Eng.º António Antunes Marques 
Eng.º Manuel Machado Espregueira 
Eng.º João Manuel Dias dos Santos 
Eng.º. Carlos Sereno 
Luso Roux, Avaliadores Empresariais, S.A. 
Eng.º. Fernando Silva Neto 
Cushman & Wakefield / Healey & Baker  
Água Branca – Projectos de Engenharia, Unipessoal, Lda.   

 
 
Consultores de Investimento: F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, que aconselhará e apoiará a AF 
Investimentos – Fundos Imobiliários na gestão dos seus fundos, no âmbito de um contrato aprovado pela CMVM. 

Objectivos, política e riscos do Fundo    
Política de Investimento: O Fundo tem como objectivo o investimento em bens imóveis, tais como terrenos e 
edifícios preferencialmente para arrendamento e pontualmente para a realização de mais valias. 
O Fundo procurará visar 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 activos de entre a composição estabelecida no Regulamento de 
gestão: bens imóveis e outros valores imobiliários, cujo valor não pode representar menos de 80% do activo total 
do fundo de investimento, e a título acessório, 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. O Fundo pode ainda deter unidades 
de participação de outros Fundos de Investimento Imobiliário até ao limite de 10% do activo total do Fundo. 
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. 
Risco associado aos investimentos nos Mercados Imobiliários: 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. Todos os 
imóveis do Fundo estão seguros contra fenómenos sísmicos. 
Perfil do Investidor: O Fundo adequa-se a Clientes com situação patrimonial estável, com capacidade para 
investir a longo prazo e que procurem diversificar o seu património captando o potencial de rendibilidade do 
mercado imobiliário. O prazo de investimento recomendado terá como horizonte temporal mínimo de 5 anos.  
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Rendibilidade Risco
1998 n/a n/a
1999 n/a n/a
2000 n/a n/a
2001 5,46% 0,13%
2002 7,96% 2,43%

Rendibilidade/Risco
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Evolução do valor da U. P.  

 
 

Rendibilidade e Risco Históricos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comissões e 
encargos 

a) Comissões de Subscrição  
Será cobrada uma comissão de subscrição, aplicável por escalões sobre os montantes a 
subscrever:  

 2% até 100.000 €; 
 1,0% para os montantes entre 100.000 € e 250.000€; 
 0,5% para os montantes entre 250.000 € e 500.000 €; 
 0% sobre os montantes que ultrapassem os 500.000 €. 

Esta comissão é calculada sobre o valor das unidades de participação subscritas, a acrescer ao 
montante da subscrição e a suportar pelo participante.   
 
b) Comissões de Resgate 
Será cobrada uma comissão de resgate, variável em função do prazo e do montante a 
resgatar:  
para montantes inferiores 25.000€, - 5,0%, independentemente do prazo do 
investimento; 
para montantes iguais ou superiores a 25.000 €: 

 5% até 1 ano; 
 4% até 2 anos; 

 
O risco varia entre 0% e um valor ilimitado. Quanto maior o risco, maiores serão as oscilações no valor da unidade de
participação. As rendibilidades e risco históricos não constituem garantia de rendibilidade e risco futuros. 
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 3% até 3 anos; 
 2% até 4 anos; 
 1% até 5 anos; 
 0% a partir do 5º ano. 

Esta comissão é calculada sobre o valor das unidades de participação resgatadas, a deduzir no 
montante a reembolsar e a suportar pelo Participante. 
 
c) Encargos Suportados pelo Fundo 
 
I) Comissão de Gestão e de Depositário  
 
Comissão de Gestão : a Entidade Gestora tem direito a cobrar uma Comissão de Gestão de 
1,15% ao ano, mensal e postecipadamente.  
Comissão de Depositário : o Depositário tem direito a cobrar do Fundo pelos seus serviços, 
uma comissão de 0,1% ao ano, mensal e postecipadamente. 
 
II) Outros Encargos do Fundo 
 
O Fundo suportará ainda todas as despesas decorrentes da compra e venda de activos, bem 
como as despesas e outros encargos documentados que tenham de ser feitos no cumprimento 
das obrigações legais. Serão ainda suportadas pelo Fundo os seguintes encargos : 
  

 Despesas relativas às compras e vendas de imóveis por conta do 
Fundo, incluindo as comissões de mediação e respectivas avaliações 
patrimoniais obrigatórias; 

 Despesas relativas ao arrendamento de imóveis por conta do Fundo, 
incluindo as respectivas comissões de mediação; 

 Encargos de manutenção e conservação ou da realização de 
benfeitorias em imóveis e equipamentos pertencentes ao Fundo; 

 Os impostos ou taxas devidos pelos bens do Fundo; 
 Todos os encargos com actos  notariais ou registrais inerentes aos 

bens que integram o património do Fundo; 
 Custos com publicações obrigatórias; 
 Custos de auditorias e revisões de contas relativas ao Fundo; 
 Custas judiciais bem como honorários e avenças de advogados e 

solicitadores referentes a assuntos de interesse do Fundo; 
 Despesas de condomínio, incluindo a vigilância, seguros e outras 

despesas a que os imóveis estejam obrigados; 
 Despesas provenientes da colocação e manutenção de contadores de 

água, electricidade ou gás; 
 Custos com publicidade inerentes à promoção de bens do Fundo;  
 Despesas decorrentes das avaliações periódicas obrigatórias; 
 Taxa de Supervisão da CMVM. 

Determinação do 
valor da U.P. 

O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis, 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. 
Para efeitos de subscrição e de resgate, o valor de cada unidade de participação será o valor 
calculado nos termos do  parágrafo anterior, processando-se a operação no primeiro dia útil 
subsequente. 

Divulgação do 
valor da U.P. 

O valor das unidades de participação do Fundo será publicado diariamente no Boletim de 
Cotações da Euronext Lisboa ou no Sistema de Difusão de Informação da CMVM. 

Admissão à 
Cotação 

Não é possível a negociação ou transacção em Bolsa de Unidades de Participação do Fundo. 

Comercialização Sucursais do Banco Comercial Português; Sucursais da NovaRede; Balcões do Atlântico; 
Agências SottoMayor. 
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Subscrição A subscrição faz-se pelo último valor da Unidade de Participação conhecido e divulgado no dia 
útil subsequente ao do pedido. 
A qualidade de participante adquire-se através da subscrição de unidades de participação, 
correspondentes ao montante que, no mínimo, mais se aproxime de 25.000 € 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 5.000 €. 

Resgate O resgate faz-se pelo último valor da Unidade de Participação conhecido na data de liquidação 
financeira do resgate após dedução da comissão de resgate aplicável nos termos definidos 
neste prospecto, pelo que o pedido é feito a preço desconhecido.  
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 úteis; 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. 

Distribuição 
rendimentos 

Por se tratar de um Fundo de capitalização, não haverá lugar à distribuição dos rendimentos 
provenientes dos proveitos líquidos das suas aplicações, os quais são incorporados no valor 
das Unidades de Participação. 
A Entidade Gestora poderá, contudo, quando o interesse dos participantes o recomendar, 
proceder à distribuição de rendimentos das aplicações do Fundo. 

Consulta de 
outra 
documentação 

Este Prospecto contém apenas informações essenciais sobre o fundo em causa e a sua 
consulta não exclui a necessidade de análise de informação mais detalhada que poderá ser 
obtida, sem quaisquer encargos, através do regulamento de gestão respectivo e, se for caso 
disso, dos relatórios anual e semestral, que se encontram à disposição dos interessados junto 
da entidade gestora e das entidades colocadoras. 
Os participantes podem consultar mensalmente a composição da carteira do fundo no Boletim 
da Euronext Lisboa ou no Sistema de Difusão de Informação da CMVM.  

Regime fiscal Para o Fundo:  
 
Rendimentos prediais: os rendimentos prediais são tributados, autonomamente, à taxa de 
20%, sobre os rendimentos líquidos de encargos de conservação e manutenção efectivamente 
suportados e devidamente documentados. 
 
Mais-valias prediais: as mais-valias prediais são tributadas, autonomamente, à taxa de 25%, 
sobre 50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas, apuradas 
de acordo com o Código do IRS. 
 
Outros rendimentos: são tributados de acordo com as mesmas normas aplicadas aos fundos 
de investimento mobiliário, ou seja: 
 

 Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais-valias: 
Tratando-se de rendimentos tributados por retenção na fonte, a tributação será 
autónoma, por retenção na fonte. Nos casos de rendimentos não sujeitos a 
retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente sobre o 
respectivo valor líquido obtido em cada ano. 

 Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias: 
Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes 
de fundos de investimentos, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para 
rendimentos de outra natureza, aplica-se a taxa de 25%. 

 Mais-valias obtidas em território português ou fora dele: A tributação é 
autónoma, à taxa de 10% encontrando-se excluídas de tributação as mais-valias 
provenientes da alienação de: 

-Acções detidas pelo fundo durante mais de 12 meses; 
-Obrigações e outros títulos de dívida. 
 

Contribuição Autárquica: Os prédios integrados em fundos de investimento imobiliário, que se 
constituam e operem de acordo com a legislação nacional, estão isentos de Contribuição 
Autárquica. 
 
Sisa: São isentas de Sisa as aquisições de bens imóveis efectuadas para um Fundo de 
investimento imobiliário pela respectiva sociedade gestora. 
 
  
 
 
Para o Participante sujeito passivo de IRS :  
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Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, 
fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola estão isentos, podendo, no 
entanto ser englobados, caso em que o imposto retido ou devido na esfera do próprio Fundo 
tem a natureza de imposto por conta. 
 
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRC 
ou por sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola 
não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos e o 
montante de imposto retido ou devido na esfera do Fundo tem a natureza de imposto por 
conta. 
 
No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera no Fundo, 
correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito, 
deve ser restituído pela entidade gestora do Fundo e pago conjuntamente com os 
rendimentos respeitantes a essas unidades.  
 
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos não 
residentes em território português estão isentos de IRS e de IRC.  
 
As transmissões por morte a favor do cônjuge sobrevivo e dos filhos ou dos adoptados, no 
caso de adopção plena, ou dos seus descendentes, quando aqueles tenham falecido, estão 
isentas de Imposto sobre Sucessões e Doações até € 2.493,99, por cada sucessor. 

Contactos Telefone: 21 3125000 
E-mail: info@af-investimentos.pt 
Internet: www.af-investimentos.pt 

 


