
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE ORGANISMO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO EXCLUSIVAMENTE 

DIRIGIDO A INVESTIDORES PROFISSIONAIS 

TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE TURÍSTICOS- FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO FECHADO 
(Código ISIN: PTFFTFIM0008) 

Este Organismo é gerido pela TF Turismo Fundos-SGFII, S.A. 

Objetivos e Política de Investimento 

 
• Estratégia e objetivos de investimento do Fundo 

O organismo especial de investimento imobiliário 
TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE TURÍSTICOS- 

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 
(TBDT) prossegue uma política de investimento norteada 
por princípios de rigor, segurança, rendibilidade e 
diversificação do risco. A política de investimento do 
Fundo é especialmente vocacionada para a aquisição de 
imóveis e de direitos de exploração sobre imóveis, para 

efeitos de arrendamento para o exercício de uma 

atividade turística ou que com esta atividade demonstre 
encontrar-se diretamente correlacionada, podendo ainda, 
o Fundo, realizar obras de melhoramento, ampliação e 
requalificação dos imóveis em carteira bem como dos 
imóveis cujo direito de exploração tenha adquirido. Os 
imóveis, ou respetivos direitos de exploração, a adquirir 
pelo Fundo, devem possuir características, 

designadamente ao nível da sua localização e do seu 
valor patrimonial do ponto de vista cultural ou natural, 
que lhes permitam contribuir para o objetivo de 
valorização do património cultural nacional, de 
reabilitação urbana ou regeneração económica de áreas 
com vocação turística, bem como de reforço da coesão 

territorial nacional e de redução das assimetrias 
regionais. 

 
▪ Tipos de ativos em que o Fundo pode investir 

O fundo pode investir em imóveis, direitos de exploração 
sobre imóveis e unidades de participação de outros 
organismos de investimento imobiliário.  

Os imóveis a integrar o ativo do Fundo podem ser 
prédios urbanos, frações autónomas de prédios urbanos, 
prédios mistos ou prédios rústicos, detidos em direito de 
propriedade, direito de superfície ou outros direitos de 
conteúdo equivalente. 
Os direitos de exploração a adquirir pelo Fundo não 
poderão ter duração inferior a 8 (oito) anos e 

consubstanciam-se em poderes de gestão e exploração 
de imóveis, incluindo o direito de conferir a terceiros a 
faculdade de utilização desses imóveis mediante a 
celebração de contratos de arrendamento para a 

atividade turística ou para atividades de prestação de 
serviços diretamente relacionados com a atividade 

turística, designadamente de restauração e animação 
turísticas. 

 
 

 
▪ Limitações aplicáveis ao investimento 

Ao investimento do Fundo aplicam-se as seguintes 
limitações: 
O valor dos imóveis e das unidades de participação 

de outros organismos de investimento imobiliário 
não poderá representar menos de dois terços do 
ativo total do Fundo, não podendo as unidades de 
participação de outros organismos de investimento 
imobiliário representar mais de 25% do ativo total 

do Fundo. 
Os direitos de exploração sobre imóveis não 

poderão representar mais de um terço do ativo total 
do Fundo. 
 

▪ Efeito de alavancagem 
O Fundo não recorre ao efeito de alavancagem. 
 

▪ Procedimentos pelos quais o Fundo poderá 
alterar a sua estratégia de investimento e a 
sua política de investimento 
A alteração significativa da estratégia e política de 
investimento do Fundo depende de deliberação 
prévia favorável da Assembleia de Participantes, 
mediante proposta apresentada pela Sociedade 

gestora. 

 
▪ Principais implicações legais da relação 

contratual acordada para efeitos de 
investimento 
O investimento no Fundo mediante a subscrição de 

unidades de participação e a aquisição da qualidade 
de participante pressupõe a aceitação do 
regulamento de gestão do Fundo, que rege a 
relação contratual inerente ao investimento nos 
termos e em cumprimento do disposto nas normas 
legais e regulamentares aplicáveis. A aceitação do 
regulamento de gestão confere mandato à TF 

Turismo Fundos - SGFII, S.A., para que realize as 
operações inerentes à gestão e à administração do 
Fundo, bem como à liquidação ou transformação do 
mesmo, quando as circunstâncias e os interesses 

dos participantes o aconselhem. Nos termos do 
disposto no regulamento de gestão do Fundo, para 

dirimir as questões emergentes da aplicação do 
regulamento de gestão é competente o foro da 
Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 
qualquer outro. 

 



 

 

 

Entidades relacionadas 

▪ Entidade responsável pela gestão 
O Fundo é gerido pela TF Turismo Fundos-SGFII, S.A., 
com sede em Lisboa, na Rua Ivone Silva, n.º 6, 8º 

direito. As obrigações da Sociedade gestora são as 
definidas na lei e nos regulamentos aplicáveis e constam 
do ponto número 2 do Capítulo I do Regulamento de 
Gestão. 
 

▪ Depositário 
O depositário dos ativos do Fundo é o Novo Banco, 

S.A., com sede em Lisboa, na Av. da Liberdade, n.º 
195. As obrigações do Depositário são as definidas na 
lei e nos regulamentos aplicáveis e constam do ponto 
número 4 do Capítulo I do Regulamento de Gestão. 

 
▪ Auditor 

A função de Auditor do Fundo é desempenhada pela 

sociedade Ernest & Young – Audit & Associados, SROC, 
S.A., com sede em Lisboa, na Av. da República, n.º 90, 
6.º andar. 
 

▪ Peritos avaliadores de imóveis 
Os peritos avaliadores de imóveis do Fundo encontram-se 

identificados no ponto número 6 do Capítulo I do 
Regulamento de Gestão do Fundo, exercendo as suas 
funções nos termos estabelecidos no RGOIC, na Lei n.º 
153/2015, de 14 de setembro e nos contratos de 
prestação de serviços de avaliação de imóveis celebrado 
com a Sociedade gestora. 
 

 
▪ Descrição da forma como a entidade 

responsável pela gestão Cumprimento dos 

requisitos para cobertura de eventuais riscos 
de responsabilidade profissional decorrentes 
das suas atividades  
Para cobrir eventuais riscos de responsabilidade 
profissional decorrentes da sua atividade a 
Sociedade gestora detém fundos próprios suficientes 
para cobrir eventuais riscos resultantes de 

responsabilidade civil profissional, a título de 
negligência. 

 
▪ Funções de gestão subcontratadas pela 

entidade responsável pela gestão do Fundo  
A Sociedade gestora não subcontrata as funções de 

gestão. 

 
▪ Funções de guarda subcontratadas pelo 

depositário 
O Depositário não subcontrata as funções de 
guarda. 

 

Atividade 

▪ Processo de avaliação e da valorização dos ativos 

A avaliação e valorização dos ativos é efetuada nos 
termos estabelecidos no RGOIC e na regulamentação 
aplicável, observando-se as regras e procedimentos 
estabelecidos no ponto n.º 3 do Capítulo II do 
Regulamento de Gestão do Fundo. 

 
▪ Riscos de liquidez do Fundo 

O Fundo atenta a sua natureza, espécie e a 
composição inicial do respetivo ativo apresenta um 
baixo risco de liquidez. Tratando-se de um fundo 
fechado só é admitido o pedido de reembolso das 
unidades de participação em caso de prorrogação da 
duração do Fundo e para os participantes que, por 

escrito, manifestem a sua oposição à prorrogação. O 
reembolso das unidades de participação pode ainda 
ser efetuado mediante pagamento em espécie.  

 
▪ Remunerações, encargos e despesas suportadas 

pelos investidores 
Não estão previstas remunerações, encargos e 
despesas, direta ou indiretamente, suportadas pelos 

investidores. Os encargos suportados pelo Fundo são 
unicamente os elencados no ponto 4. do Capítulo II 
do Regulamento de Gestão.  

 

 

▪ Tratamento equitativo aos investidores  
O capital do Fundo é detido por um único 
participante. Caso o capital do Fundo venha a ser 
detido por mais do que um participante a Sociedade 
gestora assegurará um tratamento equitativo a todos 

os investidores, especialmente nos procedimentos no 
âmbito da subscrição de unidades de participação em 
caso de aumento de capital e nos procedimentos em 
caso de reembolso antecipado das unidades de 
participação nas situações em que o mesmo é 
admitido. 

O tratamento equitativo dos participantes implica 
designadamente que as comunicações são efetuadas 
simultaneamente e de modo idêntico para todos os 
participantes, independentemente do número de 
unidades de participação detidas e que informação 

fidedigna e completa é transmitida atempadamente a 
todos os participantes independentemente do número 

de unidades de participação detidas. 
Não estão previstas categorias de unidades de 
participação com direitos especiais.  

 



 

 

Divulgação de Informação 

 
▪ Relatório e contas anuais mais recentes 

Após o início da atividade do Fundo serão 
disponibilizados ao participante os relatórios e contas 
anuais do Fundo, caso este assim o solicite. O 
relatório e contas anual do Fundo é igualmente 
disponibilizado no sítio eletrónico da Sociedade 
gestora https://www.turismofundos.pt/a-turismo-
fundos/relatorio-e-contas    

▪ Termos e condições de emissão e de venda de 
unidades de participação 
As unidades de participação do Fundo são emitidas 
pela Sociedade Gestora em articulação com o 
Depositário, adotam a forma escritural, são 
nominativas, sendo registadas em nome dos 

respetivos titulares em contas integradas no sistema 

centralizado de valores mobiliários, gerido pela 
Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de 
Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 
Mobiliários, S.A. 
As unidades de participação podem ser vendidas pelos 
respetivos titulares no mercado secundário, 

efetivando-se a transmissão pelo registo na conta do 
adquirente. 

▪ Evolução histórica dos resultados do Fundo 
Quando disponíveis, será prestada, ao participante, 
informação sobre a evolução histórica dos resultados do 
Fundo. 

▪ Último valor patrimonial líquido do Fundo 

O valor patrimonial líquido do Fundo em 1 de abril de 
2019 é de €19.718.953,41. O valor de cada unidade de 
participação na mesma data é de €98,5948. 

 

 
A Sociedade gestora divulga também 
trimestralmente, com referência ao último dia de 

cada trimestre e até ao último dia do mês 
subsequente ao trimestre àquele a que a 
informação respeite, no sistema de difusão de 
informação da CMVM (www.cmvm.pt), a 
composição discriminada dos ativos do Fundo, o 
respetivo valor líquido global e o número de 

unidades de participação em circulação. 
▪ Data e modo de divulgação da informação  

A informação que nos termos da lei, de 
regulamento da CMVM ou do regulamento de 
gestão deva ser transmitida ao participante, 
incluindo a informação a que se referem os 
números 6 e 7 do artigo 221.º do RGOIC, quando 

aplicável, sê-lo-á para o respetivo endereço de 
correio eletrónico, podendo ainda ser entregue 
presencialmente nas instalações da Sociedade 
Gestora, caso o participante assim o solicite. A 
informação relativa ao valor da unidade de 
participação do Fundo e à composição discriminada 
dos seus ativos, ao valor líquido global do mesmo 

e o número de unidades de participação em 
circulação é ainda disponibilizada no sistema de 
difusão de informação da CMVM (www.cmvm.pt). 

▪ Acordos feitos pelo depositário de exclusão 
contratual da sua responsabilidade 
Será dado conhecimento ao participante caso 

venha a ser celebrado qualquer acordo com o 
depositário relativo à exclusão contratual da 
responsabilidade deste nas circunstâncias previstas 
no n.º 6 do artigo 122.º do RGOIC. 
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