
   
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE ORGANISMO DE INVESTIMENTO 
ALTERNATIVO EXCLUSIVAMENTE DIRIGIDO A INVESTIDORES QUALIFICADOS 

(nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 221.º da Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, 
conforme alterada, conjugada com o artigo 67.º do Regulamento n.º 2/2015 da CMVM e 

respetivo Anexo 9) 

Multi24, Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo, SICAFI, S.A.  

(“Organismo”) 

Organismo Especial de Investimento Imobiliário 

(Código ISIN PTMUS0AM0000) 

Este Organismo é gerido pela INTERFUNDOS – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento 
Coletivo, S.A., integrada no Grupo Banco Comercial Português 

 

Objetivos e Política de Investimento 

 
Descrição dos objetivos e estratégia 
 

O Organismo tem por objetivo aplicar os 
fundos recebidos dos seus 
investidores/acionistas em imóveis, 
participações em sociedades imobiliárias e em 
ações ou unidades de participação de outros 
organismos de investimento imobiliário.  
 
Os investimentos, que procurarão sempre 
criar condições de rendibilidade, segurança e 
liquidez, serão aplicados em ativos, os quais 
poderão consistir, indistintamente, em 
prédios urbanos ou suas frações autónomas, 
prédios mistos e/ou prédios rústicos. 
 
Relativamente aos imóveis objeto dos 
investimentos poderão: (i) integrar, ou vir a 
integrar projetos de construção destinados a 
turismo, comércio, serviços e/ou habitação; 
(ii) ser sujeitos a obras de melhoramento, 
ampliação e/ou requalificação; e/ou (iii) ser 
destinados a revenda, arrendamento ou outra 
forma de exploração onerosa, conforme as 
condições de mercado.  
 

O Organismo poderá igualmente investir, 
acessoriamente, em numerário, depósitos 
bancários, certificados de depósito, ações ou 
unidades de participação de organismos de 
investimento do mercado monetário ou do 
mercado monetário de curto prazo e valores 
mobiliários emitidos ou garantidos por um 
Estado-Membro da União Europeia com 
prazo de vencimento residual inferior a 12 
(doze) meses. 
 
Apesar de, preferencialmente, os 
investimentos serem aplicados em ativos 
localizados em Portugal, não existe qualquer 
limitação a ativos localizados em qualquer 
outro país, nem existe qualquer limitação ao 
nível de concentração demográfica. Além dos 
limites legais de investimento a observar pelo 
Organismo (i.e., o valor dos ativos 
imobiliários não poder representar menos de 
dois terços do ativo total do Organismo e o 
investimento em unidades de participação 
noutros organismos de investimento 
imobiliário não poder exceder 25% (vinte e 



   
cinco por cento) do ativo total dos 
organismos por conta dos quais a aquisição é 
efetuada), o Organismo estabeleceu o 
seguinte limite voluntário de investimento: o 
investimento em prédios rústicos ou mistos, 
projetos de construção, num único imóvel ou 
em contratos de arrendamento com a mesma 
entidade, não poderá exceder 100% (cem por 
cento) do ativo total do Organismo. Por sua 
vez, também a entidade gestora do 
Organismo (“Entidade Gestora”) está, nos 
termos da lei, sujeita à obrigação de, 
relativamente ao conjunto de organismos que 
administre, não investir mais do que 25% 
(vinte e cinco por cento) das unidades de 
participação de um organismo de 
investimento imobiliário.  
 
Recurso ao efeito da alavancagem 
 
Em virtude de o Organismo apenas poder 
recorrer à utilização de instrumentos 
financeiros derivados para cobertura de risco 
de taxa de juro, o recurso ao efeito da 
alavancagem financeira poderá ser 
materializado no eventual recurso a 
empréstimos, os quais, por sua vez, poderão 
ser utilizados para, nomeadamente, financiar 
a aquisição de imóveis para a carteira de 
ativos. Em qualquer caso, tais empréstimos 
estarão limitados até um montante 
equivalente a 100% (cem por cento) do valor 
do imóvel em causa.  
 
Os empréstimos poderão ser contraídos 
junto de qualquer instituição de crédito 
(mesmo que assuma a qualidade de acionista) 
e implicar a prestação de garantias 
hipotecárias sobre os imóveis objeto do 
financiamento, podendo o Organismo aceitar 
a prestação de garantias pelos acionistas a 
favor do Organismo ou de terceiros para 
efeitos de garantia do empréstimo contraído. 
As condições dos empréstimos pugnarão por 
critérios de não discriminação e 
transparência, em benefício dos acionistas, 
devendo assegurar a rendibilidade e 
solvabilidade do Organismo. Ademais, os 

empréstimos poderão prever a possibilidade 
de conversão do crédito concedido em 
capital do Organismo, através de aumento do 
seu capital, e na medida em que o montante 
do empréstimo contraído exceda 33% (trinta 
e três por cento) do capital do Organismo e 
se encontrem cumpridos os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis.  
 
Alteração da estratégia de investimento 
 
Sem prejuízo das competências da Entidade 
Gestora, compete à assembleia geral de 
acionistas pronunciar-se e deliberar sobre 
uma alteração significativa da política de 
investimento do Organismo. Nos termos da 
lei, no caso de uma modificação significativa 
da política de investimento, esta deve ser 
previamente comunicada à Comissão do 
Mercado dos Valores Mobiliários 
(“CMVM”), a qual poderá deduzir oposição.  
 
Implicações legais da relação contratual 
 
A subscrição de ações do Organismo por 
investidores implica, desde logo, a sua 
aceitação do regulamento de gestão do 
Organismo (“Regulamento de Gestão”), 
ficando sujeitos à prática de atos de 
administração pela respetiva Entidade 
Gestora. 
 
É aplicável a lei Portuguesa. 
 
Sem prejuízo do que se encontre estabelecido 
em tratados, convenções, regulamentos da 
União Europeia e leis especiais, qualquer 
decisão sobre direitos privados, proferida por 
tribunal estrangeiro, apenas terá eficácia em 
Portugal, após a sua revisão e confirmação.  
 
 
 
 
 



   
Entidades Relacionadas 

 
 
Identificação das entidades relacionadas 
 
A Entidade Gestora do Organismo é a 
Interfundos – Sociedade Gestora de 
Organismos de Investimento Coletivo, S.A., 
sociedade anónima, com sede na Avenida 
Professor Doutor Cavaco Silva, Parque das 
Tecnologias, Edifício 3, 2740-256 Porto 
Salvo, Oeiras, com o capital social de 
€1.500.000,00, pessoa coletiva número 
507552881, registada sob o mesmo número 
na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa.  
 
O depositário é o Banco Comercial 
Português, S.A., sociedade aberta, com sede 
na Praça D. João I, n.º 28, 4000-295 Porto, 
com o capital social de € 4.725.000.000,00, 
pessoa coletiva número 501525882, registada 
sob o mesmo número na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto (“Depositário”). 
 
O auditor é BDO & Associados – Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com 
sede na Avenida da República, n.º 50 – 10.º, 
1069-211 Lisboa, com o capital social de € 
100.000,00, pessoa coletiva número 501 340 
467, registada sob o mesmo número na 
Conservatória do Registo Comercial 
(“Auditor”). 
 
Os peritos avaliadores imóveis selecionados 
pelo Organismo, aqui identificados através 
do seu nome ou denominação social 
(conforme sejam pessoas singulares ou 
coletivas) e respetivo número de registo junto 
da CMVM, são: 
 
 AZ 76, Consultores de Investimento e 

Engenharia, Lda. - PAI/2012/0089; 
 CPU Consultores Avaliação Imobiliária 

e Certificação Energética, Lda. - 
PAI/2003/00121; 

 Custo Marginal, Serviços de Avaliação 
Imobiliária e Consultoria, Lda – PAI/ 
2013/0068; 

 Gesfor - Gestão e Formação, Lda. – 
PAI/2014/0150; 

 João Manuel Dias Santos - 
PAI/2003/0026; 

 Valtecsa – Sociedade de Avaliação de 
Bens, Lda – PAI/2006/0003; 

 Luso-Roux, Avaliações, Lda – 
PAI/2016/0160; 

 NCG – Consultoria e Gestão, Lda. - 
PAI/2004/0029; 

 Neoconsul - Estudos e Consultoria 
Imobiliária, S.A. - PAI/2007/0012; 

 Pragmatur – Promoção Imobiliária e 
Turística, Lda. - PAI/2003/0008; 

 Prime Yield – Consultadoria e Avaliação 
Imobiliária, Lda. - PAI/2005/0013; 

 PVW TINSA – Avaliações Imobiliárias, 
Lda. - PAI/2003/0050; 

 REVC – Real Estate Valuers and 
Consultants, Lda – PAI 2013/0102; 

 Rockvalue Consulting Portugal, Lda – 
PAI/2011/0023; 

 Soundvalor - Engenharia e Avaliação, 
Lda. - PAI/2015/0080; 

 Terraval – Avaliação e Consultoria 
Imobiliária, Lda. - PAI/2005/0003; 

 TKA, Lda – PAI/2006/0005; e 
 X Yield Sociedade de Avaliações 

Imobiliárias, Unipessoal, Lda – 
PAI/2016/0204. 

 
Sem prejuízo de outros direitos que sejam 
conferidos aos acionistas por lei ou pelo 
Regulamento de Gestão, constituem direitos 
dos acionistas: (i) a titularidade de quota-parte 
dos valores que integram o Organismo, de 
acordo com o número de ações de que sejam 
titulares; (ii) o reembolso das ações, 
correspondente à quota-parte do valor 



   
líquido global do Organismo, em caso de 
liquidação; (iii) a obtenção, desde que 
solicitada, de informação pormenorizada 
sobre o património do Organismo, nos 
termos da lei, através dos documentos de 
prestação de contas; (iv) a participação na 
assembleia geral de acionistas, sempre que 
convocados; (v) o ressarcimento, em 
determinadas condições, por prejuízos 
sofridos em consequência de erros 
imputáveis à Entidade Gestora e/ou por 
erros ocorridos na realizada de operações por 
conta do Organismo ou na imputação das 
operações de subscrição e reembolso ao 
património do Organismo, nomeadamente, 
pelo seu processamento intempestivo; e (vi) a 
obtenção do Regulamento de Gestão. 
 
Responsabilidade profissional 
 
A Entidade Gestora detém, nos termos do 
disposto no número 7 do artigo 71.º Regime 
Geral dos Organismos de Investimento 
Coletivo, fundos próprios suplementares 
suficientes para cobrir eventuais riscos 
resultantes de responsabilidade civil 
profissional, a título de negligência.  
 
Subcontratação 
 
Não existem entidades subcontratadas.  
 
Tratamento equitativo de acionistas 
 
A Entidade Gestora, no desempenho das 
suas funções, garante que todos os acionistas 
serão tratados equitativamente e acima de 
qualquer conflito de interesse, adotando, para 
o efeito, uma adequada política de conflitos 
de interesse.  
 
Não existem categorias diferentes de ações, 
as quais são de conteúdo idêntico, sem valor 
nominal. 
 
A monitorização da existência de conflitos de 
interesse é assegurada pelo Depositário, que 
deve fiscalizar e garantir perante os acionistas 

o cumprimento da legislação aplicável e 
documentos constitutivos do Organismo 
relativamente a conflitos de interesse.  
 
Exclusão da responsabilidade do 
Depositário 
 
Nos termos do contrato de prestação de 
serviços de depositário celebrado entre a 
Entidade Gestora e o Depositário, foi 
acordada a exclusão da responsabilidade do 
Depositário em caso de perda de um 
instrumento financeiro confiado à sua 
guarda, caso este prove que a perda ocorreu 
devido a acontecimentos externos que aquele 
não podia controlar e a que não podia ser 
evitada, não obstante todos os esforços 
razoáveis realizados para a evitar. Caso 
contrário, deverá o Depositário repor o status 
quo ante, no mais curto espaço de tempo 
possível, devolvendo um instrumento 
financeiro do mesmo tipo ou o montante 
correspondente ao valor necessário para o 
adquirir, incluindo todos os custos 
relacionados com a sua aquisição.  



   
Atividade 

 
Processo de avaliação e valorização dos 
ativos 
 
(a) Momento de referência de valorização da 
carteira de ativos do Organismo 
 
O valor das ações do Organismo é apurado: 
(i) diariamente, por referência às 18:00 horas 
de cada dia, para efeitos, exclusivamente, 
internos; e (ii) mensalmente, por referência às 
18:00 horas do último dia do mês, para 
efeitos de divulgação a fazer no primeiro dia 
útil do mês seguinte. O valor das ações 
determinar-se-á pela divisão do valor líquido 
global do fundo (apurado deduzindo ao ativo 
total, o passivo total do Organismo) pelo 
número de ações em circulação.  
 
(b) Regras de valorimetria  
 
Os imóveis são avaliados da seguinte forma: 
 
(i) Inicialmente, entre o momento em que 
passam a integrar a carteira do Organismo e 
até que se realize uma avaliação obrigatória 
nos termos legais ou regulamentarmente 
previstos, os imóveis serão valorizados pelo 
respetivo custo de aquisição; 
 
(ii) As avaliações serão realizadas por dois 
peritos avaliadores, com uma periodicidade 
mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo de 
situações que possam determinar a realização 
de avaliações num intervalo temporal 
inferior, nomeadamente: 
 

- As aquisições e as alienações de 
imóveis dependem da existência de 
avaliação com uma antecedência não 
superior a 6 (seis) meses 
relativamente à data do contrato em 
que é fixado o preço da transação; 
- As operações de aumento de capital 
e de redução de capital do 
Organismo dependem da existência 
de avaliação com uma antecedência 

não superior a 6 (seis) meses 
relativamente à data da respetiva 
concretização; 
- As operações de fusão ou cisão do 
Organismo dependem da existência 
de avaliação com uma antecedência 
não superior a 6 (seis) meses 
relativamente à data de produção de 
efeitos da operação;  
- A operação de liquidação em 
espécie do Organismo depende da 
existência de avaliação com uma 
antecedência não superior a 6 (seis) 
meses relativamente à data de 
concretização da liquidação; 
- A ocorrência de circunstâncias 
suscetíveis de induzir alterações 
significativas no valor do imóvel – 
como por exemplo a alteração da 
classificação do solo - determina a 
realização imediata de nova 
avaliação; 
- Os projetos de construção são 
avaliados: (i) antes do início do 
projeto; (ii) com uma periodicidade 
mínima de 12 (doze) meses; (iii) com 
uma antecedência máxima de 3 (três) 
meses relativamente a operações de 
aumento de capital, de redução de 
capital, de fusão, cisão ou de 
liquidação do Organismo; e (iv) 
sempre que o auto de medição da 
situação da obra apresentar uma 
incorporação de valor superior a 
20% (vinte por cento) face à última 
medição relevante.   

 
(iii) Os imóveis são valorizados pela média 
simples do valor atribuído por dois peritos 
avaliadores nas avaliações efetuadas, sendo 
certo que se as duas avaliações diferirem, 
entre si - tomando por referência o menor 
dos dois valores – em mais de 20% (vinte por 
cento), realizar-se-á uma nova avaliação, por 
um terceiro avaliador, caso em que o imóvel 
ou é valorizado pela média simples dos dois 



   
(entre os três) valores mais próximos entre si, 
ou pelo valor da terceira avaliação caso esta 
corresponda à média das duas primeiras 
avaliações; 
 
(iv) Os imóveis adquiridos em regime de 
compropriedade são inscritos no ativo do 
Organismo na proporção da parte adquirida; 
 
(v) Os imóveis adquiridos em regime de 
permuta são valorizados no ativo do 
Organismo, sendo a responsabilidade - 
decorrente da respetiva contrapartida - 
inscrita no passivo do Organismo; 
 
(vi) A contribuição dos imóveis adquiridos 
nos termos do ponto anterior para efeitos do 
cumprimento dos limites previstos na lei é 
aferida pela diferença entre o valor inscrito 
no ativo e aquele que figura no passivo; 
 
(vii) Os imóveis prometidos vender são 
valorizados ao preço constante do contrato-
promessa de compra e venda, atualizado pela 
taxa de juro adequada ao risco de 
contraparte, sempre que se verifiquem os 
requisitos regulamentares que o justifiquem. 
 
As participações em sociedades imobiliárias 
são avaliadas da seguinte forma: (i) antes de 
decorridos 12 (doze) meses sobre a data de 
aquisição, a valorização é feita pelo custo de 
aquisição; (ii) depois de decorridos 12 (meses) 
sobre a data de aquisição, a valorização tem 
por referência as transações materialmente 
relevantes, efetuadas nos últimos 6 (seis) 
meses face ao momento da avaliação. 
 
As ações ou unidades de participação de 
outros organismos de investimento coletivo 
são avaliadas por referência ao último valor 
divulgado ao mercado pela respetiva entidade 
gestora. 
 
Os instrumentos financeiros negociados em 
mercado regulamentado são valorizados ao 
preço de fecho ou ao preço de referência 
divulgado pela entidade gestora do mercado 

em que os valores se encontrem admitidos à 
negociação, exceto se os preços praticados 
em mercado regulamentado não forem 
considerados representativos, caso em que se 
aplicam as regras de avaliação de 
instrumentos financeiros não negociados em 
mercado regulamentado. 
 
Os instrumentos financeiros não negociados 
em mercado regulamentado são valorizados 
tendo por base: (i) o valor das ofertas de 
compra firmes de entidades que não se 
encontrem em relação de domínio ou de 
grupo - nos termos previstos nos artigos 20º 
e 21.º do Código de Valores Mobiliários – 
com a Entidade Gestora; (ii) em caso de 
impossibilidade de obtenção do valor 
referido no parágrafo anterior, o valor médio 
das ofertas de compra difundidas através de 
entidades especializadas, contanto que as 
médias não incluam valores resultantes de 
ofertas de entidades que se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo - nos termos 
previstos nos artigos 20º e 21º do Código de 
Valores Mobiliários – com a Entidade 
Gestora ou cuja composição e critérios de 
ponderação sejam conhecidos. Em caso de 
impossibilidade de recurso aos dois critérios 
anteriores, a Entidade Gestora recorrerá a 
modelos de avaliação independentes, 
utilizados e reconhecidos nos mercados 
financeiros, assegurando-se que os 
pressupostos utilizados na avaliação têm 
aderência a valores de mercado. 
 
Os ativos denominados em moeda 
estrangeira são valorizados diariamente 
utilizando o câmbio indicativo divulgado pelo 
Banco de Portugal, com exceção daqueles 
cujas divisas não se encontrem cotadas, caso 
em que se utilizarão os câmbios obtidos ao 
meio-dia de Lisboa, através da consulta dos 
sistemas de informação internacionalmente 
reconhecidos.  
 
Gestão dos riscos de liquidez 
 



   
As ações não poderão ser objeto de resgate 
nem reembolso, sem prejuízo das situações 
expressamente consagradas na lei e/ou 
regulamentos, nomeadamente, nos casos de 
redução de capital ou liquidação do 
Organismo. Nas situações legal ou 
regularmente previstas, a Entidade Gestora 
compromete-se a proceder ao reembolso no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da decisão/deliberação que lhe deu origem, 
sendo certo que caso a concretização do 
reembolso requeira a venda de ativos 
imobiliários, o referido prazo de 60 (sessenta) 
dias apenas se iniciará com a venda dos 
ativos, não podendo, todavia, esse prazo 
exceder um ano após a data da 
decisão/deliberação.  
 
Remunerações, encargos e despesas 
 
(a) Comissão de gestão 

 
(i) A Entidade Gestora tem direito a cobrar 
uma comissão de gestão, cujo cálculo se 
iniciará e produzirá efeitos a partir do 
primeiro dia de início de atividade de gestão 
do Organismo, cujas taxas nominais anuais e 
anuidade (conforme aplicável) são definidas 
nos termos descritos na tabela supra, com um 
mínimo de € 5.000 (cinco mil euros)/mês: 
(ii) A comissão de gestão é calculada 
diariamente, para efeitos exclusivamente 
internos e mensalmente, no último dia do 
mês, para efeitos da sua cobrança e 
pagamento; 
(iii) A comissão de gestão é calculada, em 
qualquer caso, sobre o valor do ativo total do 
Organismo; 

(iv) A comissão de gestão é cobrada mensal e 
postecipadamente, até ao décimo dia do mês 
seguinte àquele a que respeita.  
 
(b) Comissão de depósito 
 
(i) O Depositário tem direito a cobrar pelos 
seus serviços, uma Comissão de Depósito de 
0,2% calculada sobre o valor do ativo total 
do Organismo. 
(ii) A comissão de depósito é calculada 
diariamente, para efeitos exclusivamente 
internos e mensalmente, no último dia do 
mês, para efeitos da sua cobrança e 
pagamento; 
(iii) A comissão de depósito é cobrada, 
mensal e postecipadamente, até ao vigésimo 
quinto dia do mês seguinte relativamente ao 
período a que diz respeito. 
 
(c) Outros encargos 
 
(i) Despesas relativas às compras e vendas de 
imóveis por conta do Organismo, incluindo 
as comissões de mediação e respetivas 
avaliações patrimoniais obrigatórias; 
(ii) Despesas relativas ao arrendamento de 
imóveis por conta do Organismo, incluindo 
as respetivas comissões de mediação, uma 
vez concretizado o negócio; 
(iii) Custos e encargos decorrentes da 
elaboração de projetos, fiscalização de obras, 
licenças e outros custos inerentes à 
construção, promoção e desenvolvimento de 
projetos de construção e/ou reabilitação de 
imóveis, que integrem ou venham a integrar 
o património do Organismo; 
(iv) Encargos de manutenção e conservação 
ou da realização de benfeitorias em imóveis e 
equipamentos pertencentes ao Organismo; 
(v) Todos os encargos com atos notariais ou 
registrais inerentes aos bens que integram o 
património do Organismo; 
(vi) Custos com publicações obrigatórias; 
(vii) Custos de auditorias e revisões de contas 
relativas ao Organismo; 

Taxa anual 

%    
Valor do Ativo          

5.000 € / mês*  ≤ 10.000.000 

0,7% 10.000.000 < VA≤ 20.000.000 

0,6% 20.000.000 < VA ≤ 40.000.000 

0,5% VA> 40.000.000 



   
(viii) Custas judiciais bem como honorários 
de advogados e solicitadores referentes a 
ativos do Organismo; 
(ix) Despesas de condomínio, incluindo a 
vigilância, seguros e outras despesas a que os 
proprietários dos imóveis estejam obrigados; 
(x) Despesas provenientes da colocação e 
manutenção de contadores de água, 
eletricidade ou gás que sejam imputadas ao 
Organismo na qualidade de proprietário dos 
imóveis; 
(xi) Custos com promoção/publicidade de 
imobiliário, tendo em vista favorecer a sua 
colocação no mercado, contanto que essa 
colocação se concretize; 
(xii) Taxas de saneamento relativas a imóveis 
que façam parte do património do 
Organismo; 
(xiii) Comissões bancárias que não recaiam 
no âmbito da função do banco depositário e 
de corretagem, taxas de bolsa e de operações 
fora de bolsa, bem como outros encargos 
relativos à compra e venda de valores 
mobiliários que integrem ou venham a 
integrar o património do Organismo; 
(xiv) Impostos e taxas que sejam devidos pela 
transação e detenção de valores mobiliários e 
bens imobiliários integrantes do património 
do Organismo; 
(xv) Taxa de Supervisão da CMVM; 
(xvi) Outras despesas e encargos devidamente 
documentados e que decorram de obrigações 
legais.  
 
Condições de emissão e subscrição de 
ações 
 
Porquanto o Organismo tem natureza 
fechada, as ações apenas serão passíveis de 
subscrição no âmbito de operações de 
aumento de capital. A constituição do 
Organismo resultou de um processo de 
alterações estatutárias e orgânicas de uma 
sociedade comercial anónima previamente 
existente, mantendo o respetivo capital social, 
integralmente realizado e a respetiva estrutura 
acionista, pelo que o Organismo não teve 
período de subscrição inicial.  

 
As subscrições a ocorrer num contexto de 
aumento de capital terão lugar no decurso do 
período determinado em sede de assembleia 
geral de acionistas. 
 
Nestas subscrições subsequentes, o valor de 
subscrição corresponderá ao valor da ação no 
dia útil anterior à data da liquidação 
financeira, confirmado por parecer do 
Auditor do Organismo que se pronuncie 
expressamente sobre a avaliação do 
património do Organismo. Considerando que 
está prevista a admissão das ações do 
Organismo à negociação em sistema de 
negociação multilateral, a Entidade Gestora 
fixa para este efeito o preço da ação no 
intervalo entre o valor apurado nos termos 
acima referidos e o valor da última cotação 
verificada no período de referência definido 
nos documentos da operação, devendo o 
Auditor do Organismo pronunciar-se 
igualmente sobre o preço assim fixado. 
 
Utilização de operações de financiamento 
através de valores mobiliários (“OFVM”) 
e swaps de retorno total (“Swaps”) 
 
De acordo com o regulamento de gestão, 
quando a Entidade Gestora entender 
conveniente, o Organismo poderá recorrer à 
utilização de instrumentos financeiros 
derivados (“Instrumentos”), de acordo com 
as seguintes regras: (i) a sua utilização terá 
sempre por fim a cobertura do risco de taxa 
de juro; (ii) os Instrumentos poderão ser 
negociados em qualquer mercado 
regulamentado ou de balcão da União 
Europeia; (iii) no caso de Instrumentos 
negociados no mercado de balcão, o 
Organismo não poderá apresentar uma 
exposição superior a 1/3 (um terço) do seu 
valor líquido global por contraparte; e (iv) a 
exposição global resultante dos ativos 
subjacentes dos instrumentos financeiros 
derivados não poderá ser superior ao valor 
líquido global do Organismo. 
 



   
Não se pretende que o Organismo recorra à 
utilização de OFVM ou Swaps. O eventual 
recurso a OFVM ou Swaps carecerá de 
informação prévia à CMVM e implicará a 
alteração ao presente documento. 

 
 
 
 

 

Divulgação de informação 

 
A Entidade Gestora procederá à divulgação 
do valor mensal das ações no Sistema de 
Difusão de Informação da CMVM e nas suas 
instalações, a quem o solicitar. Da mesma 
forma divulgará, mensalmente, no Sistema de 
Difusão de Informação da CMVM, a 
discriminação dos valores que integram o 
Organismo.  
 
Toda a documentação relativa ao Organismo 
poderá ser solicitada junto da Entidade 
Gestora, bem como junto aos balcões do 
Depositário.  
 
O Organismo encerrará as suas constas no 
dia 31 de dezembro de cada ano, sendo o 
respetivo relatório anual publicado nos 
quatro meses seguintes a essa data. Os 
relatórios e contas mais recentes foram 
elaborados em momento prévio à obtenção 
da autorização do Organismo pela CMVM.  
 
Porquanto a constituição do Organismo 
resultou de um processo de alterações 
estatutárias e orgânicas de uma sociedade 
comercial anónima previamente existente à 
sua constituição como Organismo, não será 
aplicável a divulgação de informação relativa: 
(i) ao último valor patrimonial líquido ou o 
último preço de mercado das ações do 
Organismo; e (ii) à evolução histórica dos 
resultados do Organismo. 
 
A informação relativa: (i) à percentagem dos 
ativos do Organismo sujeita a mecanismos 
especiais decorrentes da sua natureza ilíquida; 
(ii) a quaisquer novos mecanismos de gestão 
da liquidez do Organismo; e (iii) ao perfil de 
risco atual do Organismo e aos sistemas de 
gestão de riscos adotados pela Entidade 

Gestora é divulgada anualmente e a pedido 
do acionista. 
 
A informação relativa: (i) a quaisquer 
alterações do nível máximo do efeito de 
alavancagem a que a Entidade Gestora 
poderá recorrer por conta do Organismo, 
bem como quaisquer direitos de reutilização 
de garantias prestadas ao abrigo do acordo 
relativo ao efeito de alavancagem; e (ii) ao 
valor total do efeito de alavancagem a que 
Organismo recorre é preparada anualmente e 
divulgada a pedido do acionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


