
 
PROSPECTO INFORMATIVO 

 
BANIF IMOPREDIAL  – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO 

 

1 .  –  O FUNDO 

O Fundo adopta a denominação Banif ImoPredial – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto e é constituído como 
fundo de investimento imobiliário aberto de capitalização, tendo iniciado a sua actividade em _________ de 2001. 
 

2.  -  ENTIDADE GESTORA 

O Fundo é administrado e representado pela Banif Imo - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A., 
com sede na Av. José Malhoa, Lote 1792, 1099-012 Lisboa 
 

3.  -  DEPOSITÁRIO 

As funções de Depositário dos valores do Fundo são desempenhadas pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., 
com sede social na Rua João Tavira, nº 30, 9000 Funchal. 
 

4.  ENTIDADES COMERCIALIZADORAS 

As entidades encarregues da colocação das unidades de participação são o Banif – Banco Internacional do Funchal S.A e o 
BCA – Banco Comercial dos Açores S.A. 
 

5.  -  POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

O Banif ImoPredial - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto é um fundo de investimento cujos activos são 
constituídos, em pelo menos setenta e cinco por cento do valor líquido global do Fundo, por direitos de propriedade sobre 
bens imóveis e participações maioritárias no capital de sociedades cujo objecto social seja exclusivamente a aquisição, venda, 
arrendamento, gestão e exploração de imóveis.. 
Como forma de atingir o objectivo de maximização do valor da Unidade de Participação o Fundo orientará os seus 
investimentos, preferencialmente para : 
a) a aquisição de imóveis urbanos ou suas fracções autónomas destinados a comércio, habitação, serviços, indústria e 
logística; 
b) o arrendamento de imóveis que façam parte do Fundo, com vista a permitir o melhor aproveitamento das condições do 
mercado de arrendamento; 
c) a promoção de projectos de construção de imóveis destinados a comércio, habitação e serviços com vista à sua posterior 
venda ou arrendamento; 
d) a associação a parceiros com reconhecido “know how” no mercado imobiliário, pela forma que se mostre mais adequada 
à melhor rentabilização do investimento; 
e) promoção de programas de loteamento para construção, destinados a posterior venda, construção ou promoção pelo 
Fundo. 
 

6.  – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS 

O Fundo reveste a natureza de um Fundo de Capitalização, pelo que não há lugar à distribuição dos rendimentos, nos 
termos do artigo 18º do Regulamento de Gestão. 
 

 
 



7.  –  PERFIL DO INVESTIDOR 

O fundo destina-se essencialmente a investidores com capacidade de investimento média/elevada numa perspectiva de 
curto/médio prazo, sendo o perfil de risco médio-baixo, uma vez que a política de investimento visa a criação de uma base 
de rendimentos sustentável através de binómios imóveis/inquilinos de bom rating.  
 

8.  –  RISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTO 

Face a análises históricas, os Fundos Abertos podem ser considerados como produtos com risco associado baixo. 
Constituem riscos típicos do investimento em unidades de participação em fundos de investimento imobiliário, entre 
outros: 
a) riscos associados à variação do valor do património imobiliário do Fundo; 
b) risco associado ao não pagamento de rendas e outras prestações por arrendatários do património imobiliário do Fundo;   
c) risco associado a processos de promoção imobiliária em que o Fundo seja parte. 
 

9.  -  VALORIZAÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

O valor da unidade de participação é calculado diariamente, todos os dias úteis, às dezoito horas e determina-se pela divisão 
do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.  
 

10.  -  COMISSÕES E ENCARGOS A SUPORTAR PELOS SUBSCRITORES 

No momento da liquidação do Fundo ou de apresentação de pedidos de resgate das unidades de participação, a Banif Imo 
cobrará uma comissão de resgate, a ser paga pelos participantes na data de pagamento do valor das unidades de participação 
resgatadas, e sobre o valor destas, de acordo com a seguinte tabela de antiguidade da subscrição: 
 

Até 90 dias 2 %  
De 91 a 180 dias 1,5 % 
De 181 a 365 dias 1 % 
Superior a 365 dias 0,5 % 

 
Não se encontra prevista a existência ou cobrança de qualquer comissão de subscrição. 
 

11.  -  COMISSÕES E ENCARGOS A SUPORTAR PELO FUNDO 

11.1.- BENCHMARK (PARÂMETRO DE REFERÊNCIA DO MERCADO) 
O parâmetro de referência para a rendibilidade do Fundo é constituído pelo valor do índice de preços no Consumidor, sem 
habitação, correspondente aos últimos doze meses e publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, nos 
termos do número um do artigo trigésimo segundo do Decreto-Lei 321B/90 de 15 de Outubro, na redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei 329B/2000 de 22 de Dezembro. 
 
11.2. - COMISSÃO DE GESTÃO E COMISSÃO DE DEPÓSITO 
A remuneração da Entidade Gestora é composta por: 
a) uma componente fixa de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) ao ano sobre o valor líquido global do Fundo, a ser 
calculada diariamente e liquidada no último dia útil de cada mês 
b) uma componente variável calculada e acumulada diariamente e liquidada no último dia útil de cada trimestre, de 15% 
(quinze por cento) sobre o diferencial entre a valorização diária do Fundo e o valor do Índice de Preços no Consumidor, 
sem habitação, correspondente ao ano anterior e publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, no Boletim 
de Janeiro, não podendo exceder 1% (um por cento) do valor líquido global do Fundo, em termos médios anuais, antes do 
cálculo da componente variável da comissão de gestão. 
O valor da comissão de depósito é de 0,10% (zero vírgula dez por cento) ao ano. 
 

 
 



11.3. – OUTROS ENCARGOS 
Encargos relativos à aquisição, promoção, arrendamento, titularidade e venda de valores imobiliários e mobiliários que 
façam parte da carteira do Fundo. 
 

12.  -   VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

VALOR INICIAL E VALOR PARA EFEITOS DE SUBSCRIÇÃO 
O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição inicial e constituição do Fundo é de mil Escudos, sendo para 
efeitos de subscrição em momento posterior o valor calculado na primeira avaliação subsequente à apresentação e aceitação 
do pedido de subscrição. 
O valor das unidades de participação é diariamente divulgado aos balcões do Banif – Banco Internacional do Funchal S.A., 
do Banco Comercial dos Açores e na sede da Banif Imo, sendo ainda publicado no Boletim de Cotações da Bolsa de 
Valores de Lisboa e Porto com periodicidade diária. 
 
VALOR PARA EFEITOS DE RESGATE 
O valor da unidade de participação, para efeitos de resgate, será o valor conhecido e divulgado à data de apresentação do 
pedido de resgate e deduzido da comissão de resgate que se mostre aplicável. 
 
 

13.  -  LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 

Quando os interesses dos participantes o recomendem, a Banif Imo poderá deliberar pela liquidação e partilha do Fundo, 
devendo publicar pré-aviso com prazo não inferior a sessenta dias no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores e em dois 
jornais de grande circulação, um de Lisboa e outro do Porto. 
Em caso de deliberação de liquidação do Fundo as unidades de participação serão reembolsadas, na data de liquidação, pelo 
valor correspondente à respectiva quota-parte do valor líquido do mesmo e deduzido da comissão de resgate. 
 

14.  –  CONSULTA DA CARTEIRA DO FUNDO 

A composição da carteira do Fundo é publicada trimestralmente no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e 
Porto. 
 

15 -  DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO 

O Regulamento de Gestão do Fundo, bem como os documentos de prestação de contas, anual e semestral, encontram-se 
disponíveis aos balcões do Banif – Banco Internacional do Funchal, do Banco Comercial dos Açores e na sede da Banif 
Imo. 
 

16.  -  CONTAS DO FUNDO 

As contas anuais do Fundo são encerradas com referência a 31 de Dezembro de cada ano, sendo publicadas e 
disponibilizadas nos quatro meses seguintes, sendo as contas semestrais encerradas com referência a 30 de Junho e 
disponibilizadas e publicadas nos dois meses seguintes. 
 
 

17.  –  CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO 

As contas anuais e semestrais do Fundo são certificadas por S. FERNANDES, BARROS, FONSECA & ASSOCIADO, 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada pelo Dr. Gabriel Santos Fernandes. 
 

 
 



18.  –  REGIME FISCAL DO FUNDO 

O Fundo é objecto de tributação autónoma, como se de entidade com personalidade jurídica  se tratasse, sendo os 
rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados autonomamente por 
retenção na fonte, encontrando-se neste caso os juros dos depósitos bancários e rendimentos de outros títulos de dívida, 
sobre os quais incide uma taxa liberatória de 20%.  
Os rendimentos prediais são tributados autonomamente à taxa de 20%, que incide sobre os rendimentos prediais auferidos 
líquidos dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados. 
Os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são tributados 
autonomamente à taxa de 25% . 
Em sede de mais-valias, a diferença líquida entre as mais e as menos valias obtidas em cada ano em território português ou 
fora dele, caso positiva, é tributada autonomamente a uma taxa de 12,5%.  
 

19.  –  REGIME FISCAL DOS PARTICIPANTES 

PESSOAS SINGULARES 
Sendo o titular de unidades de participação sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação dos rendimentos distribuídos 
pelos fundos de investimento se esses rendimentos forem obtidos fora do âmbito duma actividade comercial, industrial ou 
agrícola ( nº 2 do artigo 19º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redacção que lhe foi dada pela Lei 75/93 de 20 de 
Dezembro). 
Igualmente, o resultado líquido, caso positivo, resultante da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição não 
está sujeito a qualquer tributação. 
Assim, os titulares de unidades de participação que sejam sujeitos passivos de IRS estão isentos de tributação sobre os 
rendimentos obtidos podendo porém, quando 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 (artº 80º do Código do 
I.R.S.). 
Em sede de Imposto sobre as Sucessões e Doações, as transmissões por morte a favor do cônjuge sobrevivo e dos filhos ou 
dos adoptados, no caso de adopção plena, ou dos seus descendentes, quando aqueles tenham falecido, estão isentas de 
imposto até ao valor de 500.000$00 por cada um dos herdeiros. 
 
PESSOAS COLECTIVAS 
Sendo o titular de unidades de participação uma pessoa colectiva, os rendimentos obtidos, quer resultem de distribuição de 
rendimentos, quer da diferença entre o valor do resgate e o valor de subscrição, caso positiva, estão sujeitos a IRC (e 
derrama, caso exista), podendo os respectivos titulares deduzir os montantes liquidados pelo próprio Fundo, no montante 
proporcional às unidades de participação detidas, caso em que o imposto já liquidado pelo Fundo o imposto retido ou 
devido pelo Fundo assume a natureza de imposto por conta (artº 71º do Código do I.R.C.). 
Caso o titular dos rendimentos seja um sujeito passivo de IRC que em consequência de isenção esteja dispensada da 
apresentação de declaração de rendimentos, existirá direito à restituição do montante de imposto retido ou devido, 
correspondente aos rendimentos das unidades de participação de que seja titular, devendo ser restituído juntamente com os 
rendimentos destas unidades (nº 4 do artigo 19º do Estatuto dos Benefícios Fiscais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO  

IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA 
 
Banif Imo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A. 
Pessoa Colectiva número 504 705 792 
Capital Social de 375.000 Euro 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 9310 
Sede: Avenida José Malhoa Lote 1792  Lisboa 
Data de constituição: 07 de Abril de 2000 
 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 
 
A totalidade do capital social é detida pelo Banif Banco de Investimento S.A., com sede na Avenida José Malhoa Lote 1792 
em Lisboa. 
 
TITULARES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS (triénio 2000/2002) 
 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente:   Rentipar - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

                             representada por Horácio da Silva Roque. 

Secretários:  Carlos Manuel Graça Ramos Oliveira  

         Miguel Oleiro Morais Alçada. 

 

Conselho de Administração 

Artur Manuel Pires Chambel – Presidente 

Artur Manuel da Silva Fernandes – Vice – Presidente 

Jorge Humberto Correia Tomé; 

Luís Filipe Saramago Carita; 

Nuno Felipe Roldão de Almeida Pereira. 

 

Fiscal Único 

Efectivo: A. GÂNDARA, O. FIGUEIREDO & ASSOCIADOS – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

representado pelo Dr. Alfredo Guilherme da Silva Gândara.  

Suplente: A. SANTOS, J. ALVES e ASSOCIADOS – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado pelo Dr. 

João Alberto Monarca Pires. 

 

OUTROS FUNDOS SOB GESTÃO 

A Sociedade exerce igualmente as funções de Sociedade Gestora em relação ao Banif ImoGest – Fundo de Investimento 

Imobiliário Fechado. 

 
 


