
Principais Setores de Investimento
A equipa de gestão irá desenvolver a sua estratégia de investimento 
em função das oportunidades de mercado nos mais variados setores 
do imobiliário, nomeadamente Retalho, Escritórios, Turismo, Centros 
Comerciais, Logística, Indústria e Saúde.

Perfil do Investidor 
O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é a estabilidade de 
valorização do investimento, com reduzido risco e um potencial de 
rendibilidade superior às tradicionais aplicações bancárias. O Fundo não 
tem garantia de capital ou de rendimento pelo que os investidores 
compreendem e aceitam que o valor do Fundo flutuará ao longo do 
tempo, tendo capacidade para suportar perda do capital investido.

Período mínimo recomendado
5 anos. Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que 
pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 3 anos.

Distribuição de rendimentos 
O Fundo não distribui rendimentos e, nesse sentido, é um fundo de 
capitalização (acumulação).

Riscos materialmente relevantes 
Risco de mercado imobiliário: traduzido pela variação do preço dos 
valores imobiliários que o compõem, motivada por diversos fatores 
(localização geográfica, sector de atividade económica e qualidade 
dos arrendatários. Para mitigar os riscos, o Fundo procede a uma 
rigorosa análise das aplicações, tentando assegurar a diversificação 
das mesmas. 
Risco de liquidez: medido pela maior ou menor capacidade de 
alienação dos valores imobiliários. 
Risco de ocorrência de catástrofes naturais: risco que se encontra 
devidamente segurado.

Estratégia de Investimento
Investimento em ativos imobiliários com rendimento. 
Elevada diversificação setorial e por inquilino.
Target de investimento – ativos com yields brutas entre 6% e 7,5%.
Baixa volatilidade, privilegiando contratos longos e inquilinos de 
bom rating.
Contratos de arrendamento longos.

Limites de Investimento (resumo)
Exposição máxima por imóvel - 20%
Exposição máxima por inquilino (ou grupo)  – 20%  
Exposição máxima a FII abertos - 25%
Limite de Endividamento – 25%

Ficha Técnica – Ups Classe A

Subscrição Inicial (mín.)

Subscrições seguintes

Comissão de subscrição

Comissão de Resgate
Ups Classe A

Comissão de Gestão Fixa

Comissão de Depositário

Comissão de Gestão Variável

€100

1 UP

0%

Até 364 dias (inclusive): 2%
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias: 0,5%

1% ao ano

0,09% ao ano
10% da diferença entre a Taxa 
Euribor a 12 meses adicionada
de 2% e a performance do Fundo

Comentário de Gestão
Em março assistimos ao início de uma nova dinâmica no mercado, 
com novas oportunidades de investimento. Mantendo o racional 
definido para o Fundo, estão neste momento em fase de aquisição 
cerca de €4.6m de ativos, colocando o nível de investimento em 
imóveis do Fundo nos 76%, caso se materializem estas aquisições. 
Continuamos com uma forte procura por ativos de baixo risco. Em 
março foram subscritas 111.982 Ups, correspondendo a €1.123m 
versus as 86.215 Ups subscritas em fevereiro ( €864k).

ABR. 2021 1 ano sem resgastes

Subscrição Pedido de Resgate Resgate

Janelas de Resgate

ABR. 2022 AGO. 2022 OUT. 2022 DEZ. 2022 FEV. 2023JUN. 2022MAI. 2022

Exemplo de um resgate

Notas: Para o exemplo acima temos um período máximo de 1 ano e 2 meses desde a subscrição até ao resgate. Os resgates são processados no último dia útil de cada mês da janela de 
resgate. O respectivo pagamento é feito no 5º dia útil do mês seguinte.
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Entidade comercializadora:

Canais de comercialização BEST à distância: www.best.pt, App e telefone 218 505 775 (dias úteis, das 8h às 17h) e nos Centros de Investimento.
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