
 

1 

 

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS AOS INVESTIDORES 

A política de investimento de Fundo não cumpre obrigatoriamente os limites previstos no regime geral para o FUNDO. A 
discricionariedade conferida à entidade responsável pela gestão pode implicar riscos significativos para os investidores. 
 
O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este Fundo. Não é material 
promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao 
investimento neste Fundo. Aconselha-se a leitura do documento para que possa decidir de forma informada se pretende 
investir. 

FOZ DO TEJO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
 

Este Fundo é gerido pela Insula Capital - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. 

Objetivos e Política de Investimento 
 

 
 O Fundo tem como objetivo alcançar numa perspetiva 

a médio e longo prazos uma valorização crescente de 
capital, através da constituição e gestão de uma 
carteira de imóveis.  

 O Fundo destina-se a promover e desenvolver, em 
Portugal, privilegiando a área metropolitana de 
Lisboa, projetos imobiliários de loteamento e 
construção em terrenos de sua propriedade e de clara 
aptidão para o efeito, nos termos da legislação em 
vigor, seja para habitação, seja para comércio ou 
serviços, bem como a adquirir imóveis que poderão 
ser destinados a arrendamento ou a posterior venda, 
distribuindo estes projetos e imóveis de acordo com 
os parâmetros previstos na lei. 

 Para a realização eficaz dos objetivos que se propõe, 
a política de aplicações do Fundo será norteada por 
princípios de diversificação de riscos e por critérios de 
rentabilidade, efetiva ou potencial, no tocante aos 
investimentos em bens imobiliários. 

 A carteira de valores do Fundo será constituída em 
obediência a critérios de segurança, rendibilidade e 
liquidez e dela farão parte terrenos destinados a 
projetos de urbanização ou de construção, situados 
em Portugal, outros bens imóveis e demais valores 
legalmente permitidos. Sem prescindir de atender, em 
cada momento, a critérios de rentabilidade e 
oportunidade e à evolução do mercado, o Fundo, em 
princípio, aponta para a venda dos imóveis destinados 
a habitação e para o arrendamento dos imóveis 
destinados a comércio e serviços. 

 
i) Limites de investimento e ao endividamento 

 O investimento em unidades de participação noutros 
fundos de investimento imobiliário não pode ser 
superior a 25% do ativo total do Fundo, nem a 
entidade gestora poderá, relativamente ao conjunto 
de fundos que administre, adquirir mais de 25% das 
unidades de participação de um fundo de 
investimento imobiliário.  

 
 Não se encontram previstos limites, para além 

dos legalmente estabelecidos a cada momento 
para a detenção pelo Fundo de participações em 
sociedades imobiliárias. 

 O Fundo pode ainda, a título residual, ser 
constituído por liquidez, considerando-se para 
esse efeito, 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 valor dos imóveis detidos pelo Fundo não pode 
representar menos de 75% (setenta e cinco por 
cento) do ativo total do Fundo, e sendo-lhe 
especialmente vedado: 

a) Onerar por qualquer forma os seus valores, 
exceto para a obtenção de financiamento, 
dentro dos limites legais; 

b) Conceder crédito, incluindo a prestação de 
garantias; 

c) Efetuar promessas de venda de imóveis 
que ainda não estejam na titularidade do 
Fundo, excetuando-se as promessas de 
venda de imóveis efetuadas no âmbito da 
atividade do desenvolvimento de projetos 
de construção de imóveis. 

 
 Não se encontram estabelecidos limites ao 

endividamento do Fundo. No entanto, quando 
recorrer ao endividamento, o Fundo deverá ter 
como objetivo ou a valorização dos bens que 
integram o seu ativo ou o aumento deste pela 
aquisição de novos bens.  

 O Fundo poderá recorrer à utilização de 
derivados para cobertura do risco do seu 
património. 

 
ii) Garantias e política de distribuição de 
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Não existe qualquer tipo de garantia para o participante 
quanto a preservação do capital investido ou à 
rentabilidade do seu investimento pelo que existe um 
risco de perda. 
 
 O Fundo privilegia a distribuição dos resultados 

distribuíveis, caracterizando-se por ser um Fundo de 
distribuição. 
 

iii) Condições de subscrição, resgate transferência ou 
reembolso 

 As unidades de participação podem ser representadas 
por certificados nominativos de dez, cem, quinhentas 
ou mais unidades de participação, ou, mediante decisão 
da entidade gestora, sob a forma escritural, 
nominativa, sendo admitido o seu fracionamento para 
efeitos de subscrição e de resgate ou reembolso. 

 O valor da unidade de participação para efeitos de 
constituição do Fundo foi de € 1.000,00 (mil euros). 

 O montante mínimo de subscrição inicial ou em 
aumento de capital corresponde ao valor de 10 (dez) 
unidades de participação do Fundo.  

 Não há lugar a comissão de subscrição. 

 Havendo subscrição incompleta, o capital do Fundo 
considera- se automaticamente reduzido para o 
montante do capital efetivamente subscrito. 

 Poderá ser decidida, mediante acordo de todos os 
participantes, a liquidação em espécie dos atos de 
subscrição de unidades de participação deste Fundo. 

 O Fundo não admite resgates, sendo que é permitido, 
com respeito das normas aplicáveis, aos subscritores o 
reembolso do valor da totalidade das unidades de 
participação de que sejam titulares quando haja 
liquidação e partilha do Fundo ou no caso de se 
verificar a prorrogação do Fundo, e os participantes que 
tenham votado contrariamente a tal prorrogação, em 
Assembleia de participantes, têm a possibilidade de 
efetuar um pedido de reembolso das unidades de 
participação de que sejam titulares. 

 Poderá ser decidida em Assembleia de Participantes, 
mediante deliberação obtida por acordo de todos os 
participantes, a liquidação em espécie dos atos de 
reembolso de unidades de participação deste Fundo. 

 Poderá ser decidida em Assembleia de Participantes, 
mediante deliberação obtida por acordo de todos os 
participantes, a liquidação em espécie dos atos de 
reembolso de unidades de participação deste Fundo. 
 

rendimentos 
 

iv) Comité Consultivo 

 
 O Comité Consultivo do Fundo pronuncia-se, com 

carácter não vinculativo, sobre as seguintes 
matérias: 

a) Investimentos e desinvestimentos relevantes 
do Fundo e sobre tomadas de decisão 
quanto a financiamentos; 

b)  Desenvolvimento urbanístico dos imóveis de 
que o Fundo seja proprietário ou promitente 
adquirente, nomeadamente, sobre os 
projetos de construção, reconstrução, 
loteamento e obras de urbanização, sobre as 
diligências a tomar tendentes à sua expedita 
aprovação e licenciamento;  

c) Elaboração e licenciamento junto das 
entidades competentes de quaisquer 
projetos de arquitetura e de especialidades 
relativos aos edifícios a construir ou a 
reconstruir em imóveis que sejam 
propriedade do Fundo ou de que este seja 
promitente adquirente;  

d) Contratação de entidades e de técnicos para 
a realização de estudos e projetos 
urbanísticos e arquitetónicos, para a 
realização das obras de urbanização ou de 
construção, bem como para a coordenação e 
a fiscalização de obras; 

e) Comercialização dos bens imóveis 
propriedade do Fundo e escolha da entidade 
que assegurará essa atividade; 

f) Desenvolvimento dos processos de 
promoção imobiliária;   

 

v) Descrição do perfil de investidor a que o 
Fundo se dirige  

 O Fundo destina-se a ser colocado junto de 
investidores não profissionais e profissionais com 
aptidão para assumir os riscos característicos do 
mercado imobiliário com uma perspetiva de 
valorização do seu capital nos médio e longo 
prazos, compatível com as condições do mercado 
imobiliário e com potencial de rendibilidade. 

 O Fundo destina-se a investidores com aptidão 
para assumir os riscos característicos do mercado 
imobiliário português, com particular enfoque no 
desenvolvimento imobiliário na área 
metropolitana de Lisboa, constituindo uma 
alternativa de poupança através do investimento 
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num fundo de investimento imobiliário. 
 

 
 
 
 

Recomendação: este Fundo poderá não ser 
adequado a investidores que pretendam retirar o 

seu dinheiro no prazo de até 5 (cinco) anos. 
 

Perfil de Risco e Remuneração 

 
Indicador sintético de risco 
A área sombreada da escala abaixo evidencia a classificação do 
fundo em termos do seu risco, calculado com base em dados 
históricos. 
 

Risco Baixo Risco Elevado

1 2 3 4 5 6 7

Remuneração 
potencialmente mais 

baixa

Remuneração 
potencialmente mais 

elevada

 
 

 Os dados históricos podem não constituir uma 
indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. 

 A categoria de risco indicada não é garantida e pode 
variar ao longo do tempo. 

 A categoria de risco mais baixa não significa que se 
trate de um investimento isento de risco. 

 O nível de risco e rentabilidade é devido à natureza 
dos investimentos e às flutuações das suas 
rentabilidades no passado.  

 O Fundo evolui em função do valor dos ativos 
integrantes da carteira, pelo que o Fundo se encontra 
sujeito às oscilações de valorização ou desvalorização 
desta, com consequências ao nível da valorização da 
unidade de participação. 

 Não existem garantias, prestadas por terceiros, de 
proteção do capital, reembolso do capital ou de 
pagamento de rendimentos. 

 

 
Descrição dos riscos materialmente relevantes 
para o Fundo: 
 
 Risco de mercado imobiliário: incluindo o de 

mercado de arrendamento. O risco é elevado pelo 
facto de o Fundo atuar maioritariamente no 
mercado imobiliário e estar dependente da 
evolução deste mercado. 

 Risco de liquidez: caracteriza-se pela falta de 
capacidade para liquidar ou cumprir as obrigações 
no prazo estipulado. O risco deriva de posições 
em ativos com pouca liquidez e potenciais 
alterações na liquidez do mercado. A gestão 
eficaz do risco de liquidez está intimamente 
relacionada com a adequada gestão dos restantes 
riscos financeiros, que contribuem 
complementarmente para a prossecução deste 
objetivo, assegurando a realização dos fluxos de 
caixa nos momentos e nos montantes previstos. 

 Riscos operacionais: incluem riscos relacionados 
com a guarda de ativos, a ocorrência de perdas 
resultantes de falha, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas e sistemas de 
informação, bem como eventos externos e 
eventos de contencioso (processos judiciais, 
arbitrais e administrativos, execução e 
cumprimento de sentenças). 

 Risco de taxa de juro: o risco de taxa de juro 
traduz-se na variação das taxas de juro de 
referência provocando variações na curva de 
despesas do Fundo. 

 Risco de crédito: risco decorrente da capacidade 
do Fundo e das contrapartes deste conseguirem 
cumprir com os compromissos financeiros.  

 Risco de concentração: risco decorrente do 
Fundo concentrar os seus ativos numa única zona 
geográfica, nomeadamente na área metropolitana 
de Lisboa.    

Encargos 
Os encargos suportados pelo investidor são utilizados para cobrir os custos de funcionamento do Fundo, 
incluindo custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do 
investimento. 
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Encargos cobrados antes ou depois do seu 
investimento 
Encargos de Subscrição Não aplicável 
Encargos de Resgate Não aplicável 
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu 
dinheiro antes de ser investido e antes de serem 
pagos os rendimentos do seu investimento. 

Encargos cobrados ao Fundo ao longo do ano 

Taxa de Encargos Correntes 0,4 %  

Encargos cobrados ao Fundo em condições 
específicas 
Comissão 
de Gestão 
Variável 

 
Não aplicável 

 
Os encargos de subscrição e de resgate 
correspondem aos montantes máximos. Em alguns 
casos o investidor poderá pagar menos, devendo 
essa informação ser confirmada junto das entidades 
comercializadoras. 
 
A Taxa de Encargos Correntes (TEC) refere-se ao 
ano que terminou em 2020. O valor pode variar de 
ano para ano. Este exclui, nomeadamente: 
 - Comissão de gestão variável; 
  - Custos de transação exceto no caso de encargos 
de subscrição/resgate cobrados ao Fundo aquando 
da subscrição/resgate de unidades de participação 
de outro organismo de investimento coletivo. 
 
Para mais informação sobre encargos, consulte o 
Regulamento de Gestão do Fundo, que poderá ser 
obtido gratuitamente: 
 - Na sede da Sociedade Gestora e do 
Depositário/Entidade Comercializadora; ou 
  - Na página de internet da CMVM: 
http://www.cmvm.pt    

Rentabilidades Históricas 

 

 

 
As rentabilidades divulgadas representam dados 
passados, não constituindo garantia de 
rentabilidade futura. 
 

 Medidas de rendibilidade não líquidas de comissão 
de subscrição, não dispensando a consulta da 
Tabela de Encargos imputáveis diretamente ao 
Participante. 

 As rentabilidades apresentadas têm como 
referência o período compreendido entre dezembro 
de 2019 e novembro de 2021. 

 O Fundo foi constituído em 20 de junho de 2007. 
 A divisa de cálculo das rentabilidades é o Euro. 

Informações Práticas 

 A entidade comercializadora é o Novo Banco, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, nº 195, 1250-142 
Lisboa, através dos seus balcões, podendo as unidades de subscrição ser subscritas por investidores 
qualificados e não qualificados. 

 Informações detalhadas sobre este Fundo, incluindo cópias do Regulamento de Gestão, o Documento com 
Informações Fundamentais destinado aos Investidores (IFI), os relatórios semestrais e anuais atualizados, o 
valor das unidades de participação ou informação prática adicional estão disponíveis e podem ser obtidas 
gratuitamente a partir do seguinte website: http://www.cmvm.pt ou na sede da Insula Capital. Estes 
documentos estão disponíveis em português. 

 A Insula Capital – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. pode ser responsabilizada 
exclusivamente com base nas declarações constantes do presente documento que sejam suscetíveis de 
induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Regulamento de Gestão do Fundo. 

 O Fundo está sujeito às leis fiscais e regulamentos de Portugal. Tal facto pode ter impacto no seu 
investimento, dependendo do seu país de residência. Para mais informações, deverá procurar consultoria 
fiscal profissional. 
 
Identificação e contactos das seguintes entidades: 
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 Entidade responsável pela gestão: Insula Capital – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento 
Coletivo, S.A., com sede na Av. da Liberdade, 190, 1A 1250-147Lisboa; Email: info@insulacapital.pt; Tel.: 
+351 21 139 0606; 

 Depositário: Novo Banco, S.A, Avenida da Liberdade, nº 195, 1250-142 Lisboa; Tel.: +351 21 883 4039; 
 Auditor: PKF & Associados, SROC, Lda., com sede na Praça Duque de Saldanha, n.º 1 - 4.º Piso, Letras H e O 

1050-094 Lisboa; Email: info@pkf.pt; Tel.: +351 213 182 720. 
O Fundo foi constituído em 20 de junho de 2007, com duração indeterminada, está autorizado em Portugal e 
encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).  
 
A Insula Capital – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., enquanto entidade 
responsável pela gestão está autorizada em Portugal e sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários. 
 
A informação incluída neste documento é exata com referência à data de 31 de Dezembro de 2021. 
 
 


