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Tipo e Duração do Fundo Fundo Aberto de acumulação com duração indeterminada 
Início de Actividade 05 de Fevereiro de 2001  
Entidade Gestora Santander Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 

Sede: Av. Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 1 – 6º Piso 1099-024 Lisboa 
Banco Depositário Banco Santander Totta, S.A. 
Entidades Colocadoras Banco Santander Totta, S.A. e Banco Santander de Negócios Portugal. 
Revisor Oficial de Contas do 
Fundo 

Lampreia & Viçoso, SROC, entidade inscrita na CMVM com o nº 7873, com sede na Rua da 
Conceição, nº 85 – 1º Esq., 1100-152 Lisboa, representada pelo Senhor Dr. José Martins 
Lampreia. 

Peritos Avaliadores - Engº Carlos Alberto Pereira Martins 
- Engº Orlando Artur Peres da Silva Soares de Melo 
- Engº António José Nunes da Costa 
- Benege – Serviços de Engenharia e Avaliações Lda, representada por Engº Luis António do 

Carmo Benedito. 
Consultores de Investimento O Fundo não recorre a consultores de investimento. 
Política de Investimento O Fundo é administrado por conta dos participantes, em ordem à maximização dos valores das 

participações e dos rendimentos a distribuir e ao bom desempenho das suas finalidades 
económicas, sociais e financeiras. 
A finalidade económica e social do Fundo será prosseguida através da mobilização e aplicação das 
poupanças de aforradores, singulares ou colectivos, nos termos dos parágrafos seguintes, 
contribuindo, desse modo, para a diversificação do mercado de capitais, para o crescimento da 
actividade imobiliária e para o desenvolvimento económico do país. 
A carteira de valores do Fundo será constituída em obediência a critérios de segurança, 
rendibilidade e liquidez e dela farão parte um conjunto diversificado de activos 
predominantemente imobiliários. 
A carteira do Fundo poderá ser composta por prédios já construídos, constituídos ou não em 
regime de propriedade horizontal, e prédios destinados ao desenvolvimento de projectos de 
construção, todos inscritos no registo predial como fazendo parte do Fundo, sendo que o 
desenvolvimento de projectos de construção não pode representar, no seu conjunto, mais de 10% 
do activo total do Fundo. A aquisição de imóveis para a carteira do Fundo terá por finalidade o 
arrendamento dos mesmos, ou outra forma de exploração onerosa, bem como a sua revenda. 
Os imóveis detidos pelo Fundo correspondem a prédios localizados essencialmente em Portugal, 
e ainda em outros Estados-Membros da União Europeia.  
A política de investimentos do Fundo tem um âmbito genérico, com ampla diversificação de 
activos que não privilegia nenhum segmento específico do mercado imobiliário, nem nenhuma 
zona geográfica dentro de Portugal. 
Poderão ainda fazer parte do Fundo unidades de participação de outros fundos de investimento 
imobiliário, sejam ou não geridos pela mesma sociedade gestora (o investimento em unidades de 
participação de outros fundos imobiliários está limitado a 10% do activo total do Fundo e é tido 
em conta para efeitos do cumprimento do limite mínimo de detenção de imóveis). 
De forma acessória, os activos do Fundo poderão ser constituídos por liquidez, nomeadamente, 
numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, unidades de participação de fundos de 
tesouraria e valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da União 
Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. 
O Fundo pode endividar-se até ao limite de 10% do seu activo total, com a finalidade de 
financiamento especial para operações de aquisição de imóveis ou outras em que seja necessário 
um financiamento especial. 
Os activos do Fundo devem ser expressos maioritariamente em Euros. 
O fundo não irá investir em participações de sociedades imobiliárias. 

Perfil do Investidor O Fundo destina-se a investidores com perfil de risco conservador que numa perspectiva de 
médio-longo prazo aceitem assumir um risco baixo, na procura de uma rentabilidade superior à 
obtida em outros produtos de risco reduzido, mas com especial apetência de defesa em relação à 
erosão da inflação (recomenda-se um período mínimo de 3-4 anos). 

Risco Associado ao 
Investimento nos Mercados 
Imobiliários 

O Fundo está sujeito ao risco associado aos activos que integram a sua carteira, variando o valor da unidade 
de participação em função desse facto.  
O Fundo está sujeito essencialmente ao risco da variação dos preços do mercado predial.                                     
Os imóveis do Fundo encontram-se cobertos por seguro contra todos os riscos, (designadamente incêndios, 
inundações, sismos, actos de terrorismo, entre outros). 
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Evolução da Unidade de Participação do FII Novimovest 
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Rentabilidade e Riscos Históricos FII Novimovest 
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Ano Rendibilidade  Risco 
2002 4,45% 0,30% 
2003 3,75% 0,26% 
2004 3,80% 0,21% 
2005 3,78% 0,14% 

O risco varia entre 0% e um valor ilimitado. Quanto maior o risco, maior será a oscilação da unidade de participação. As rentabilidades e risco 
históricos não constituem garantia de rentabilidades e riscos futuros. 
        
Política de 
Rendimentos 

Os rendimentos gerados pelo Fundo serão nele integrados, para efeitos do cálculo do valor da unidade 
de participação, podendo os participantes usufruí-los através do seu resgate. Porém, 
excepcionalmente, a Sociedade Gestora e quando o interesse dos participantes o justificar, poderá 
deliberar distribuir rendimentos que, simultaneamente, reduzirão o valor das unidades de participação 
em circulação, sendo o valor distribuído por unidade de participação creditado nas respectivas contas 
dos participantes nas entidades colocadoras. 

Determinação do 
Valor da Unidade de 
Participação 

Para efeitos de subscrição e resgate, o valor de cada unidade de participação será calculado nos dias 
úteis, e determina-se dividindo o valor líquido global do fundo pelo número de unidades de 
participação em circulação. 
O valor da unidade de participação divulgado em cada dia corresponde ao valor calculado no dia útil 
anterior. 

Divulgação do Valor 
da Unidade de 
Participação 

O valor das unidades de participação será publicitado diariamente, no sistema de difusão da CMVM, 
no dia seguinte ao do seu apuramento, bem como nos locais e meios de comercialização.  

Admissão à cotação As unidades do Fundo não se encontram admitidas à cotação. 
Comercialização Banco Santander Totta, S.A., através dos seus balcões. 

Banco Santander de Negócios Portugal, S.A. através das suas instalações. 
Subscrição A subscrição mínima, quer para a primeira subscrição, quer para as subscrições subsequentes, deverá ser um 

número inteiro de Unidade de Participação equivalente a € 500.  
O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição será o valor conhecido e divulgado no dia útil 
posterior à data de pedido de subscrição. Deste modo, as ordens de subscrição serão efectuadas a preço 
desconhecido. 
As unidades de participação não podem ser emitidas sem que a importância correspondente ao preço de subscrição 
seja efectivamente integrado no activo do fundo.  
Será cobrada uma comissão de subscrição de 2%, (taxa nominal). que acrescerá ao montante da subscrição. 
Esta comissão não será aplicada aos pedidos de subscrição efectuados até 31/12/2006, de montantes iguais ou 
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superiores a 150.000€, aos quais será aplicada a comissão de 0,5%.  
A partir de 2 de Janeiro de 2007, e até 31 de Março de 2007, será cobrada uma comissão de 1.25% para subscrição 
de montantes até 2.500.000€, e de 0.5% para montantes superiores a 2.500.000€. 

Resgate O resgate poderá ser solicitado na entidade onde foi efectuada a subscrição mediante o preenchimento 
de impresso. 
O valor da unidade de participação para efeitos de resgate será o valor divulgado e conhecido no dia 
do pagamento do resgate. Deste modo, as ordens de resgate serão efectuadas a preço desconhecido. 
A data para efeitos de pagamento dos pedidos de resgate das Unidades de Participação será de 5 dias 
úteis após a data do respectivo pedido, por crédito em conta. 
Quando, para a efectivação do resgate, se tornar necessária a alienação de valores imobiliários, o 
resgate só se torna exigível no prazo de 5 dias contados após a efectivação das alienações necessárias, 
não podendo, contudo, tal prazo exceder 12 meses contados da data do pedido de resgate. 
Será cobrada uma comissão de resgate de acordo com o tempo decorrido entre a data do 
pagamento do resgate e a data da subscrição:  
- até 1 ano – comissão de 3% (taxa nominal). 
- entre 1 ano e 1 dia e 2 anos – comissão de 2%(taxa nominal). 
- mais 2 anos e 1 dia - comissão de 1,5%(taxa nominal). 
O critério de selecção das unidades de participação objecto de resgate em função da antiguidade da 
subscrição, é o «FIFO», ou seja as primeiras unidades subscritas são as primeiras a serem resgatadas. 
Exemplo: um cliente que subscreveu 800 unidades há 3 anos e dois meses, 600 unidades há 1 ano e 6 
meses e 400 unidades há 100 dias, se solicitasse um resgate de 1.500 unidades, seriam cobradas as 
seguintes comissões: 
a) sobre o montante de resgate parcial equivalente a 800 unidades cobrava-se uma comissão de 

1,5% (se o resgate  fosse de 1000 Euro , o valor de reembolso seria de 985 Euro após cobrança 
de comissão);  

b) sobre o montante de resgate parcial equivalente a 600 unidades cobrava-se uma comissão de 2% 
(se o resgate  fosse de 1000 Euro , o valor de reembolso seria de 980 Euro após cobrança de 
comissão); 

c) sobre o montante de resgate parcial equivalente a 100 unidades cobrava-se uma comissão de 3% 
(se o resgate  fosse de 1000 Euro , o valor de reembolso seria de 970 Euro após cobrança de 
comissão). 

Comissões e Encargos 
do Fundo 

Comissão Gestão: 1.5% (taxa nominal). ao ano.  
Comissão de Depósito: 0.01% (taxa nominal). 
Para além da comissão de gestão, e de depósito, constituem encargos do Fundo todas as despesas que 
são legalmente da responsabilidade dos proprietários de imóveis e outros custos directamente conexos 
com o património do Fundo, que a seguir se indicam: 
a) Relativos às compras, vendas e arrendamento de valores por conta do Fundo, 
designadamente as notariais, registrais, promocionais e de mediação imobiliária relativamente a 
negócios concretizados para o fundo; 
b) Seguros; 
c) Prestações de condomínio e do fundo de reserva; 
d) Conservação e manutenção; 
e) Serviço de segurança e vigilância; 
f) Taxas de saneamento, telecomunicações, electricidade, gás e água; 
g) Preparo, custas e outras despesas judiciais ocasionadas por acções judiciais em que o Fundo 
esteja envolvido como parte; 
h) Honorários e despesas relacionadas com serviços excepcionais (não correntes); 
i) Honorários e despesas com as avaliações obrigatórias quando o negócio se concretize;  
j) Honorários com o Revisor Oficial de Contas e Auditores externos do Fundo relativos a 
auditorias legalmente exigíveis; 
k) Impostos e taxas relativos à actividade do Fundo. 
l) Taxa de supervisão. 

Consulta de outra 
documentação 

O Prospecto contem apenas informações essenciais sobre o Fundo em causa, pelo que a sua leitura 
não exclui a necessidade de informação mais detalhada, que poderá ser obtida através do Regulamento 
de Gestão e dos documentos de prestação de contas anuais e semestrais do Fundo, disponíveis em 
todos os locais de comercialização, e que poderão ser enviados aos participantes que assim o 
requeiram sem quaisquer encargos. 
O valor diário da unidade de participação pode ser obtido nos locais e meios acima referidos bem 
como no sistema de difusão da CMVM, onde também pode ser consultada mensalmente a carteira do 
Fundo. 

Regime Fiscal Regime Fiscal do Fundo: 
O Fundo está sujeito ao regime fiscal aplicável aos fundos de investimento nacionais: 
Rendimentos prediais (que não sejam relativos à habitação social sujeita a regimes legais de custos 
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controlados) - há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, sobre os rendimentos líquidos de 
encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados e devidamente documentados. 
Mais valias prediais (que não sejam relativos à habitação social sujeita 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 e menos valias realizadas (o que corresponde a uma taxa efectiva de 
12,5%). 
Imposto Municipal sobre Imóveis (anterior referência a Contribuição Autárquica) - os prédios 
integrados em fundos de investimento imobiliário, que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional, estão isentos deste imposto. 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (anterior referência a Sisa) - São 
isentas deste imposto as aquisições de bens imóveis efectuadas para o Fundo pela respectiva sociedade 
gestora. 
Tratando-se de outros rendimentos, os mesmos são tributados da seguinte forma: 
- Os rendimentos obtidos em território português, não qualificados como mais-valias, são tributados 
autonomamente por retenção na fonte como se de pessoas singulares se tratasse. Encontram-se neste 
caso os juros das obrigações e dos depósitos bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%. Os 
rendimentos sobre os quais não estejam previstas taxas de retenção são tributados autonomamente à 
taxa de 25%. Os rendimentos provenientes de unidades de participação em fundos de investimento 
constituídos de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação. 
- 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.  
Regime Fiscal dos Participantes do Fundo:  
Pessoas singulares 
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação do Fundo (resultante da diferença entre o 
valor do resgate e o valor de subscrição), são isentos, na medida em que o próprio fundo já foi 
tributado, desde que o titular de tais unidades seja um sujeito passivo de IRS e esses rendimentos 
sejam obtidos fora do âmbito duma actividade comercial, industrial ou agrícola. 
Assim, os investidores que sejam pessoas singulares, residentes ou não em território português, estão 
isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a unidades de participação do Fundo, 
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. 
A transmissão gratuita de valores aplicados em fundos de investimento imobiliário não se encontra 
sujeita a tributação em sede de Imposto do Selo.  
Pessoas Colectivas 
Se o investidor for uma pessoa colectiva, residente em território português, os rendimentos 
respeitantes a unidades de participação do Fundo (decorrentes da diferença entre o valor do resgate e 
o valor de subscrição), não se encontram sujeitos a retenção na fonte, devendo ser considerados no 
âmbito dos seus proveitos e ganhos tributáveis, para efeitos de IRC. O imposto pago pelo Fundo 
assume a natureza de imposto por conta, devendo o investidor deduzir a parte proporcional desse 
montante, correspondente às unidades de participação detidas, ao IRC a pagar no final do ano. Igual 
tratamento terão os sujeitos passivos de IRS que obtenham tais rendimentos no âmbito de uma 
actividade comercial, industrial ou agrícola. 
Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade isenta de IRC, existe direito à restituição, pela 
sociedade gestora e por conta do fundo, do montante de imposto retido ou devido correspondente 
aos rendimentos das unidades de participação que aquelas entidades tenham subscrito. 
A presente descrição sucinta do regime fiscal do Fundo e dos seus participantes, não dispensa a 
consulta da legislação em vigor sobre a matéria, nem constitui garantia de que tal informação se 
mantém inalterada.  

Contactos Santander Gestão de Activos SGFIM SA  Tel.: 213893400 Fax: 21 389 36 92 
Site: www.santander.pt Site: www.totta.pt  Site: www.santandertotta.pt 
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