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A leitura do presente Prospecto Simplificado não dispensa a leitura do Regulamento de Gestão, o qual se encontra disponível nA leitura do presente Prospecto Simplificado não dispensa a leitura do Regulamento de Gestão, o qual se encontra disponível nA leitura do presente Prospecto Simplificado não dispensa a leitura do Regulamento de Gestão, o qual se encontra disponível nA leitura do presente Prospecto Simplificado não dispensa a leitura do Regulamento de Gestão, o qual se encontra disponível nos locais de comercialização do Fundo.os locais de comercialização do Fundo.os locais de comercialização do Fundo.os locais de comercialização do Fundo.    
 

            TIPO E DURAÇÃOTIPO E DURAÇÃOTIPO E DURAÇÃOTIPO E DURAÇÃO    
 

Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, de duração indeterminada. 
 

            INÍCIO DE ACTIVIDADEINÍCIO DE ACTIVIDADEINÍCIO DE ACTIVIDADEINÍCIO DE ACTIVIDADE    
 

O Fundo iniciou a sua actividade a 16 de Agosto de 2001. 

            ENTIDADE GESTORAENTIDADE GESTORAENTIDADE GESTORAENTIDADE GESTORA    
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
Sede Social: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º piso, 1200-870 Lisboa 
 

            BANCO DEPOSITÁRIOBANCO DEPOSITÁRIOBANCO DEPOSITÁRIOBANCO DEPOSITÁRIO    
 

Banif – Banco de Investimento, S.A.        
Sede Social: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1º piso, 1200-870 Lisboa 
 

            AUDITORAUDITORAUDITORAUDITOR    
 

BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr. António José Pina 
Fonseca, cuja sede se situa na Avenida da República, nº 50 - 10º, 1069-211 LISBOA. 

            ENTIDADES COLOCADORASENTIDADES COLOCADORASENTIDADES COLOCADORASENTIDADES COLOCADORAS    
 

O Fundo é comercializado nas instalações do Banif - Banco de Investimento S. A.. 

                    PERITOS AVALIADORESPERITOS AVALIADORESPERITOS AVALIADORESPERITOS AVALIADORES    
 

CPU – Consultores de Avaliação, Lda.; P&I - Propriedade Investimento, Consultores em Investimento Imobiliário, Lda.; 
Benege - Serviços de Engenharia e Avaliações, Lda.; Aguirre Newman Portugal - Consultoria, Lda.; CB Richard Ellis - 
Consultoria e Avaliação de Imóveis Unipessoal, Lda.; Prime Yield - Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda.; Worx – 
Consultoria, Lda.; Cushman & Wakefield - Consultoria Imobiliária, Unipessoal, Lda.; Fast Value, Lda.; DNN – Avaliações 
e Vistorias Imobiliárias, Lda.; Real Consul – Consultores de Engenharia. 

        CONSULTORES DE INVESTIMENTOCONSULTORES DE INVESTIMENTOCONSULTORES DE INVESTIMENTOCONSULTORES DE INVESTIMENTO    
 

O Fundo não recorre a consultores de investimento externos. 
 

                POLÍTICA DE INVESTIMENTOPOLÍTICA DE INVESTIMENTOPOLÍTICA DE INVESTIMENTOPOLÍTICA DE INVESTIMENTO    
O Fundo orientará a sua política de investimento por princípios de rigor, rendibilidade e diversificação de risco, visando a maximização do valor das unidades de participação, 
através de uma criteriosa selecção dos valores, predominantemente imobiliários, que constituem, a cada momento, a sua carteira. Constituindo-se como fundo de investimento 
imobiliário, os participantes do Fundo usufruirão da aplicação do respectivo património maioritariamente em valores imóveis, advindo a sua rendibilidade de dois factores: as 
rendas dos imóveis explorados e a valorização dos imóveis ao longo do tempo. Pelo facto de se tratar de um fundo de investimento imobiliário aberto o número de unidades de 
participação é variável, dado que o investidor pode em qualquer momento realizar subscrições ou resgates, o que atribui ao Fundo um elevado grau de liquidez. Por forma a 
atingir o objectivo de valorização a que se vota, o Fundo orientará os investimentos, preferencialmente, para as zonas metropolitanas de Lisboa e Porto e capitais de distrito, 
privilegiando os seguintes segmentos e formas de actuação, sem prejuízo de outras legalmente admissíveis e que sejam justificáveis do ponto de vista económico: 
- aquisição de imóveis urbanos ou suas fracções autónomas destinados a comércio, habitação, serviços, indústria e logística; 
- promoção de projectos de construção de imóveis destinados a comércio, habitação, logística e serviços com objectivo da sua posterior venda ou arrendamento; 
- associação a parceiros com reconhecido “know how”, através de associações em participação, ou outra forma que se mostre  adequada à melhor rentabilização do 

investimento, com vista à promoção de projectos de construção e sua posterior venda ou arrendamento; 
- arrendamento dos imóveis que façam parte do Fundo, com vista ao melhor aproveitamento das condições do mercado de arrendamento; 
- promoção de programas de loteamento para construção, destinados a posterior venda, construção ou promoção pelo Fundo. 
- aquisição de outros direitos sobre imóveis, dentro dos limites da Lei, tendo em vista a respectiva exploração económica. 
O Fundo pode ainda investir em sociedades imobiliárias cujos activos se enquadrem no objectivo do Fundo e respeitem a política de investimento definida, bem como em 
unidades de participação de fundos de investimento imobiliário. Os investimentos do Fundo poderão ser efectuados em activos localizados nas restantes zonas geográficas de 
Portugal e de qualquer Estado-Membro da União Europeia ou da OCDE. A título acessório, o Fundo pode investir a sua liquidez em 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. Não obstante o objectivo do Fundo e sem prejuízo do integral respeito pela política de investimento, o valor das unidades de participação pode aumentar ou 
diminuir de acordo com a evolução do valor dos activos que, a cada momento, integrem o património do Fundo. 
                RISCO ASSOCIARISCO ASSOCIARISCO ASSOCIARISCO ASSOCIADO AO INVESTIMENTODO AO INVESTIMENTODO AO INVESTIMENTODO AO INVESTIMENTO    
O Fundo incorre nos riscos subjacentes aos activos de que é composta a sua carteira, nomeadamente: o risco de mercado, traduzido pela variação do preço dos valores 
imobiliários que o compõem, motivada por diversos factores, nomeadamente localização geográfica, sector de actividade económica, qualidade dos arrendatários; o risco de 
liquidez, medido pela maior ou menor capacidade de alienação dos valores imobiliários e o risco de ocorrência de catástrofes naturais, devidamente segurado. 
                PERFIL DO INVESTIDORPERFIL DO INVESTIDORPERFIL DO INVESTIDORPERFIL DO INVESTIDOR    
O Fundo destina-se a investidores com capacidade de investimento média/elevada que pretendam obter rendibilidades superiores às das aplicações tradicionais, apostando em 
investimentos no sector imobiliário. Os Clientes deverão ter um perfil de risco médio/baixo. O período mínimo de investimento recomendado é de 1 ano. 
                EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO     

 
 

       RENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOSRENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOSRENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOSRENDIBILIDADE E RISCO HISTÓRICOS    
 
 

             
 

 
 

                COMISSÕES E ENCARGOSCOMISSÕES E ENCARGOSCOMISSÕES E ENCARGOSCOMISSÕES E ENCARGOS    
Comissão de Resgate: no acto de resgate de unidades de participação do Fundo é cobrada uma comissão calculada segundo o critério do período de permanência no Fundo. Assim, 
incidirá uma comissão de resgate incidente sobre o valor das unidades de participação pedidas a resgate de acordo com os seguintes prazos de antiguidade da subscrição: até 
90 dias (inclusive) – 2,00%; de 91 a 180 dias (inclusive) – 1,50%; de 181 a 365 dias (inclusive) – 1,00%; mais de 365 dias – 0,50%. Para efeitos do cálculo da antiguidade da 
subscrição e respectiva data de cálculo do resgate, são utilizadas as datas referidas abaixo para efeitos da subscrição e do resgate. Comissão de Subscrição: não se encontra 
prevista a existência ou cobrança de qualquer comissão de subscrição. Comissão de Gestão: componente fixa de 0,425% ao ano, e componente variável de 15% sobre o diferencial 
entre a valorização diária do Fundo e o valor do Índice de Preços no Consumidor, não podendo esta componente variável exceder anualmente 1,00% do valor global do Fundo. 
Ambas as comissões são calculadas diariamente sobre o valor global do Fundo sendo que a componente fixa é cobrada mensalmente e a componente variável é cobrada 
trimestralmente. No período compreendido entre os dias 01 de Abril e 30 de Junho de 2016, inclusive, não será cobrada a componente variável da comissão de gestão do Fundo. 
Comissão de Depósito: 0,300% ao ano, calculada diariamente sobre o valor global do Fundo e cobrada anualmente. Outras despesas suportadas pelo Fundo: encargos relativos à 
aquisição, promoção, arrendamento, titularidade e venda de valores imobiliários e mobiliários que façam parte da carteira do Fundo; encargos de conservação e manutenção, 
despesas com a celebração de contratos de seguro, comissões de mediação imobiliária, custas judiciais e honorários de advogados e solicitadores emergentes de processos 
judiciais em que o Fundo seja parte; encargos decorrentes das avaliações de imóveis obrigatórias por lei, das auditorias às contas do Fundo, bem como outros encargos 
devidamente documentados que sejam realizados no cumprimento de obrigações legais. O Fundo suportará ainda uma taxa de supervisão mensal de 0,0266‰ paga à CMVM, e 
que incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao último dia útil do mês. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rendibilidade (%) AnoAnoAnoAno    RendibilidadeRendibilidadeRendibilidadeRendibilidade    (%)(%)(%)(%)    RiscoRiscoRiscoRisco    (%)(%)(%)(%)    Nível RiscoNível RiscoNível RiscoNível Risco    

2006 4,06 0,23 1 

2007 4,30 0,30 1 

2008 4,28 0,47 1 

2009 3,28 0,40 1 

2010 2,07 0,55 1 

2011 -0,39 0,70 1 

2012 -5,70 3.44 2 

2013 -6.97 5,74 3 

2014 -12,28 10,94 4 

2015 -5,89 5,95 3 

Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão não se verificar no futuro. As rendibilidades divulgadas representam dados 
passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco 
máximo). 
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                DETERMINAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃODETERMINAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃODETERMINAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃODETERMINAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO    
O valor da unidade de participação é calculado todos os dias úteis, às dezassete horas, e determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de 
participação em circulação. 
                DIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃODIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃODIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃODIVULGAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO    
O valor diário das unidades de participação é divulgado nas instalações do Banif – Banco de Investimento, S.A., na sede social da Banif Gestão de Activos, S.G.F.I.M., S.A., através da 
Internet em www.banifib.com, e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt. O valor diário das unidades de participação pode ainda ser consultado nos 
jornais diários e no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt, no dia seguinte ao seu apuramento. 
                ADMISSÃO À COTAÇÃOADMISSÃO À COTAÇÃOADMISSÃO À COTAÇÃOADMISSÃO À COTAÇÃO    
Não se encontra prevista a admissão à negociação das Unidades de Participação do Fundo. 
                COMERCIALIZAÇÃOCOMERCIALIZAÇÃOCOMERCIALIZAÇÃOCOMERCIALIZAÇÃO    
O Fundo é comercializado nas instalações do Banif - Banco de Investimento S. A.. 
                SUBSSUBSSUBSSUBSCRIÇÃOCRIÇÃOCRIÇÃOCRIÇÃO        
O valor da Unidade de Participação para efeitos de subscrição é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido, sendo assim a subscrição 
efectuada a preço desconhecido. O montante mínimo de subscrição inicial é igual ou superior a 50€ (cinquenta Euros). Não há montante mínimo definido para subscrições 
adicionais. A subscrição assume-se como efectiva quando a importância correspondente ao preço de emissão é integrado no activo do Fundo, ou seja, no dia útil seguinte ao da 
data do pedido de subscrição, data em que o respectivo valor é por um lado debitado ao participante que adquire unidades de participação e, por outro, incorporado no valor 
global do Fundo. Os pedidos efectuados através das entidades comercializadoras após as quinze horas e trinta minutos só serão considerados como pedidos efectuados no dia 
útil seguinte.  
                RESGATERESGATERESGATERESGATE        
O valor da Unidade de Participação para efeitos de resgate é o valor conhecido e divulgado no dia útil seguinte à data do respectivo pedido, sendo assim o resgate efectuada a 
preço desconhecido, não havendo valor mínimo a resgatar. Os pedidos efectuados através das entidades comercializadoras após as quinze horas e trinta minutos só serão 
considerados como pedidos efectuados no dia útil seguinte. No acto de resgate de unidades de participação do Fundo é cobrada uma comissão calculada segundo o critério do 
período de permanência no Fundo. O prazo de pré-aviso para efeitos de liquidação financeira do resgate das unidades de participação é de 5 dias úteis, após a data do pedido de 
resgate, traduzindo-se este no pagamento ao participante da quantia devida findo esse prazo, data em que será creditado em conta pelo valor respectivo. O método de custeio 
utilizado para efeitos de apuramento da comissão de resgate a utilizar, se houver várias subscrições, é o FIFO: as primeiras unidades de participação subscritas pelo investidor 
serão as primeiras a serem resgatadas.  
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOSDISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOSDISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOSDISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS    

O Fundo é um fundo de capitalização, pelo que não há distribuição de rendimentos, os quais, caso existam, estarão incorporados no valor da unidade de participação sendo 
aplicados de acordo com a política de investimento do Fundo. 
                CONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃOCONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃOCONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃOCONSULTA DE OUTRA DOCUMENTAÇÃO    
O Prospecto inclui apenas informação essencial sobre o Fundo pelo que, informação mais detalhada, incluindo o Regulamento de Gestão e os documentos de prestação de contas 
do Fundo, pode ser consultada nas instalações da Sociedade Gestora e do Depositário e em todos os locais e através dos meios previstos para a comercialização das UP´s do 
Fundo. Estes documentos poderão ser enviados sem encargos aos participantes que o requeiram. A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente junto da CMVM, 
podendo ser consultada no seu sistema electrónico de difusão de informação (www.cmvm.pt). 
                REGIME FISCALREGIME FISCALREGIME FISCALREGIME FISCAL    
1. 1. 1. 1.                                                 Regime Fiscal do FundoRegime Fiscal do FundoRegime Fiscal do FundoRegime Fiscal do Fundo    
    

Regime Fiscal do FundoRegime Fiscal do FundoRegime Fiscal do FundoRegime Fiscal do Fundo:  
 

O Fundo está sujeito ao seguinte regime fiscal, aplicável aos fundos de investimento imobiliário, constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional: 
Rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados maisRendimentos obtidos em território português que não sejam considerados maisRendimentos obtidos em território português que não sejam considerados maisRendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais----valias, são tributados autonomamente:valias, são tributados autonomamente:valias, são tributados autonomamente:valias, são tributados autonomamente:    a) por retenção na fonte como se de pessoas 
singulares residentes em território português se tratasse; b) às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares residentes em 
território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não for efectuada pela entidade a quem compete; c) ou à taxa de 25% sobre o respectivo valor 
liquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte. Para os efeitos considerados nos antecedentes pontos a) e b), a taxa aplicável em 2015 é de 
28%. 
Rendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados maisRendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados maisRendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados maisRendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados mais----valias:valias:valias:valias:        
Os rendimentos obtidos fora do território português provenientes de títulos de dívida e de fundos de investimento, bem como os decorrentes de lucros distribuídos, são 
tributados autonomamente à taxa de 20%. Outros rendimentos obtidos fora do território português são tributados autonomamente a taxa de 25%, a qual incide sobre o 
respectivo valor líquido obtido em cada ano. 
Rendimentos, obtidos Rendimentos, obtidos Rendimentos, obtidos Rendimentos, obtidos em território português ou fora dele, qualificados como maisem território português ou fora dele, qualificados como maisem território português ou fora dele, qualificados como maisem território português ou fora dele, qualificados como mais----valias (não prediais):valias (não prediais):valias (não prediais):valias (não prediais):        
As mais-valias obtidas em território português ou fora dele, são tributadas autonomamente, a taxa de 25% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e menos-valias 
obtidas em cada ano, nas mesmas condições em que se verificaria se desses rendimentos fossem titulares pessoas singulares residentes em Portugal. Passam a ser qualificados 
como mais valias o reembolso de obrigações e outros títulos de dívida bem como o resgate de unidades de participação em fundos de investimento e a liquidação destes fundos. 
Rendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeita a regimes legais de custosRendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeita a regimes legais de custosRendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeita a regimes legais de custosRendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeita a regimes legais de custos    controladoscontroladoscontroladoscontrolados: : : :     
Tributação autónoma à taxa de 25%, que incide sobre os rendimentos líquidos dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados, devidamente 
documentados, bem como do imposto municipal sobre imóveis, sendo a entrega do imposto efectuada pela respectiva entidade gestora, até ao fim do mês de Abril do ano 
seguinte àquele a que respeitar, e considerando-se o imposto eventualmente retido como pagamento por conta deste imposto. 
MaisMaisMaisMais----valias prediais, que não sejam relativas a valias prediais, que não sejam relativas a valias prediais, que não sejam relativas a valias prediais, que não sejam relativas a habitação social sujeita a regimes legais de custos controladoshabitação social sujeita a regimes legais de custos controladoshabitação social sujeita a regimes legais de custos controladoshabitação social sujeita a regimes legais de custos controlados: : : :     
Tributação autónoma à taxa de 25 %, que incide sobre 50 % da diferença positiva entre as mais-valias e as menos- valias realizadas, apuradas de acordo com o Código do IRS, sendo 
a entrega do imposto efectuada pela respectiva entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar. 
    

Regime Fiscal dos Participantes do FundoRegime Fiscal dos Participantes do FundoRegime Fiscal dos Participantes do FundoRegime Fiscal dos Participantes do Fundo: : : :     
    

Participantes residentes em território portuguêsParticipantes residentes em território portuguêsParticipantes residentes em território portuguêsParticipantes residentes em território português    

Os rendimentos, incluindo resgates, respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou 
agrícola estão isentos, podendo, no entanto, ser englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao nível do próprio fundo tem a natureza de imposto por conta. Se os 
titulares dos rendimentos, pessoas singulares, optarem pelo englobamento dos rendimentos, têm direito a deduzir 50% dos rendimentos correspondentes a lucros colocados à 
disposição do fundo por sujeitos passivos não isentos de IRC, por entidades residentes em Estado membro a que seja aplicável a Directiva nº 2011/96/EU, do Conselho, de 
30 de Novembro ou  residentes num Estado membro do Espaço Económico Europeu (EEE) que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da Fiscalidade. 
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação obtidos por sujeitos passivos de IRC ou por sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial 
ou agrícola não estão sujeitos a retenção na fonte, sendo considerados como proveitos ou ganhos para efeitos do apuramento do lucro tributável e o montante de imposto 
retido ou devido na esfera do fundo tem a natureza de imposto por conta. No caso de sujeitos passivos de IRC isentos e que estejam dispensados da entrega da declaração de 
rendimentos Modelo 22, o imposto retido ou devido na esfera no fundo, correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito, deve ser 
restituído pela entidade gestora do fundo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas unidades. 
O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante da transmissão onerosa ou do resgate de unidades de participação é tributado em IRS à taxa de 28%, sem 
prejuízo do titular poder optar pelo respectivo englobamento. Em sede de IRC, o referido saldo concorre para a formação do lucro tributável do sujeito passivo. 
    

Participantes não Participantes não Participantes não Participantes não residentes em território portuguêsresidentes em território portuguêsresidentes em território portuguêsresidentes em território português    

Os rendimentos de capitais respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e de IRC. As mais-valias realizadas com a sua transmissão onerosa beneficiam de 
idêntica isenção, a qual, porem, não tem aplicação designadamente quando o beneficiário esteja domiciliado em pais, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente 
mais favorável constante da lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 
    

Em sede de Imposto de SeloEm sede de Imposto de SeloEm sede de Imposto de SeloEm sede de Imposto de Selo    

Não são sujeitas a imposto de selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em Fundos. 
 

Em sede de IMT Em sede de IMT Em sede de IMT Em sede de IMT (fundos abertos ou fechados de subscrição pública)    

São reduzidas para metade as taxas de IMT das aquisições de imóveis dos Fundos de Investimento Imobiliário e equiparáveis que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional (artigo 49.º do EBF). 
 
Em sede de IMI Em sede de IMI Em sede de IMI Em sede de IMI (fundos abertos ou fechados de subscrição pública) 
São reduzidas para metade as taxas de IMI dos prédios integrados em Fundo de Investimento Imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional (artigo 49.º do 
EBF). 
 

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. 
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