
Prospecto Informativo elaborado nos termos do Artº 36º do Dec.-Lei nº 294/95, de 17/11

1 - O Fundo VIP - Fundo de Valores e Investimentos Prediais foi autorizado por Portaria do
Ministro das Finanças de 7 de Abril de 1987, tendo sido constituído em 26 de Novembro do
mesmo ano e encontra-se sujeito ao disposto na respectiva regulamentação, actualmente
constante do Dec.-Lei nº 294/95, de 17/11.

Trata-se de um fundo Imobiliário aberto e de rendimento, dispondo de um capital variável
derivado do movimento de subscrições e de resgates e que proporciona uma distribuição
periódica de rendimentos.

2 - O Regulamento de Gestão e os Relatórios anual e semestral, bem como toda a informação
sobre a actividade do Fundo VIP poderá ser solicitada directamente à

SILVIP - Sociedade Gestora do Fundo de Valores e
Investimentos Prediais (Fundo VIP), SA
Av. Fontes Pereira de Melo, 6 - 5º  -  1050 - 121 LISBOA

ou obtida junto dos balcões das Instituições de Crédito:
- Caixa Económica Montepio Geral
- Banco BPI, SA

3 - O regime fiscal dos Fundos de Investimento Imobiliário encontra-se estabelecido pelo Dec.-Lei
nº 1/87, de 3/1 e pelos Artºs. 19º e 56º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

De acordo com aquela legislação:
- os bens imóveis encontram-se isentos de Sisa e Contribuição Autárquica;
- os rendimentos obtidos pelo Fundo encontram-se sujeitos a retenção na fonte, sendo

tributados à taxa de 20 % sobre o montante líquido dos rendimentos prediais, enquanto as
aplicações financeiras serão tributadas às taxas aplicáveis em função da sua natureza,
geralmente de 20 %;

- sobre as mais-valias prediais incide uma taxa de 25 % sobre 50 % da matéria colectável
apurada, correspondendo a uma taxa prática de 12,5 %.

Os Participantes encontram-se isentos de imposto, tanto sobre os rendimentos distribuídos,
como nos obtidos pela valorização das Unidades de Participação, dispondo de uma isenção
parcial em Imposto sobre as Sucessões e Doações, nas condições previstas na lei.

4 - A distribuição de rendimentos é efectuada trimestralmente, nos dias 15 de Março, Junho,
Setembro e Dezembro, através de crédito automático nas contas de depósito dos
Participantes e com a possibilidade do seu reinvestimento em novas Unidades de
Participação se encontrar isento do pagamento da comissão de subscrição.



5 - As contas do Fundo são encerradas anualmente, com referência a 31 de Dezembro, sendo
submetidas a certificação legal por revisor oficial de contas que não integre o Órgão de
Fiscalização da sociedade gestora, sendo igualmente analisadas por Auditores
Internacionais.

As Demonstrações Financeiras são preparadas com base no Plano de Contas e demais
instruções emitidas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Reportado a 30 de Junho é elaborado um relatório relativo ao período semestral decorrido,
incluindo os elementos informativos sobre a actividade, conforme previsto na lei.

Estes relatórios serão objecto de publicação, encontrando-se disponíveis nos locais
anteriormente indicados e serão enviados, sem quaisquer encargos, aos Participantes que os
solicitarem.

6 - O Fundo VIP tem por finalidade primordial servir de intermediário especializado entre a
poupança e o investimento, assegurando, por um lado, condições de adequada
remuneração, segurança e liquidez que atraiam e promovam a aplicação da poupança em
valores e investimentos imobiliários e potenciando, por outro lado, a eficiente mobilização de
recursos para o financiamento de projectos e programas imobiliários económica e
socialmente rentáveis, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do País.

Para a realização eficaz dos objectivos anteriormente definidos, a política de aplicações do
Fundo será norteada por princípios de diversificação de risco e de liquidez no que se refere a
participações no capital de sociedades que se dediquem à aquisição, venda, arrendamento,
gestão e exploração de imóveis, e por critérios de rentabilidade efectiva e segurança no
tocante a imóveis.

Os valores imobiliários que integrarão o património do Fundo serão constituídos por imóveis
ou fracções autónomas destinados a escritórios, armazéns, comércio, indústria,
estabelecimentos de ensino, cultura, turismo e lazer, podendo ainda vir a integrar prédios de
habitação e terrenos, todos eles distribuídos pelas áreas geográficas do território nacional
que, em cada momento, se mostrem mais atractivas em termos de procura e valorização,
privilegiando-se sempre a qualidade das construções e a sua implantação na malha urbana.

Não se prevê o recurso a empréstimos, apesar de os mesmos serem autorizados, com
carácter transitório, até ao limite de 10 % do valor global do fundo.

7 - O valor do património do fundo é determinado de acordo com o disposto na lei e as normas
contabilísticas em vigor, sendo os bens imobiliários sujeitos a uma avaliação anual a efectuar
por dois peritos independentes designados conjuntamente pela Sociedade Gestora e pelo
Depositário.

8 - O valor da unidade de participação é calculado para o início de cada dia útil e publicado no
Boletim da Bolsa de Valores de Lisboa.

O preço de emissão e de reembolso será o valor da unidade de participação na data do
pedido, acrescido ou deduzido, respectivamente das comissões previstas no Regulamento de
Gestão.

9 - A comercialização das unidades de participação e o pagamento de rendimentos são
efectuados através de contas de depósito em nome dos Participantes existentes nas
Instituições de Crédito anteriormente descritas.



10 - O Fundo VIP é gerido pela SILVIP - Sociedade Gestora do Fundo de Valores e Investimentos
Prediais (Fundo VIP), SA, com sede na Avª Fontes Pereira de Melo, nº 6 - 5º, em Lisboa.

Esta sociedade financeira foi constituída em 12 de Junho de 1987, dispondo actualmente de
um capital social de Esc. 100 000 000$00, integralmente subscrito e realizado, encontrando-
se sujeita a supervisão pelo Banco de Portugal.

11 - Os Corpos Sociais são os seguintes:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Luis Alberto Lopes Sáragga Leal (Presidente)

Pedro Manuel Lopes Sáragga Leal (Secretário)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Joaquim Carlos Silveira (Presidente)

António de Seixas da Costa Leal
(em representação do Montepio Geral)
Jean - Marie Emmanuel Lemaigre
(em representação de Antin Gérance - Grupo Paribas)

FISCAL ÚNICO

José Maria Rego Ribeiro da Cunha ( em representação de
Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, SROC )

Amável Alberto Freixo Calhau ( Suplente )

sendo a certificação legal de contas do Fundo VIP efectuada por:

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC

e a Auditoria pela PricewaterhouseCoopers.

12 - Accionistas com pelo menos 10% do capital da entidade gestora:

•   Joaquim Carlos Silveira 41 %
•   Montepio Geral - Associação Mutualista 24 %
•   Antin - Gerance 10 %

Nota: Este Prospecto Informativo será entregue aos subscritores antes da subscrição,
conforme previsto no nº 2 do Artº 36º do Dec.-Lei nº 294/95, de 17/11.


