
CAIXA 2

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA DOS IMÓVEIS

As candidaturas de imóveis para integrarem o FNRE têm de ser instruídas com os seguintes documentos:

Caderneta Predial Urbana;
Certidão de Registo Predial;
Certificação energética ou comprovativo da respetiva dispensa;
Licença de utilização ou comprovativo da respetiva dispensa;
Contratos incidentes sobre o imóvel (quando existam);
Informação sobre eventuais direitos de preferência que recaiam sobre o prédio e respetivas entidades 
detentoras dos mesmos;
Levantamento arquitetónico atualizado e assinado por técnico responsável, a uma escala adequada 
(preferencialmente 1/100);
Levantamento fotográfico representativo do imóvel (interior e exterior) e da sua localização;
Ficha de identificação e caracterização sumária do imóvel preenchida (a fornecer pela Fundiestamo); 
Outros elementos que existam e que possam ser úteis e relevantes para a avaliação do imóvel e para o 
desenvolvimento dos projetos de reabilitação (por ex., estudos, relatórios técnicos, projetos, etc.); 
No caso de serem frações:

Regulamento do Condomínio;

Declaração de não dívidas ao Condomínio;

Escritura da Propriedade Horizontal, caso da certidão não resultem os aspetos relevantes.

CAIXA 3

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E PLANO DE NEGÓCIOS

Para que um imóvel possa integrar o FNRE deve ser verificada a viabilidade financeira do investimento 
dentro do quadro de atuação do FNRE. Para tal será elaborado um Plano de Negócios para cada imóvel, que 
terá em linha de conta, entre outros, o programa preliminar, os custos e prazos da intervenção de reabilitação, 
os rendimentos expectáveis da posterior rentabilização, o valor de venda provável no momento de liquidação 
do Subfundo, e, obviamente, o custo inicial do imóvel.

Quando esta análise concluir pela viabilidade do investimento, o imóvel será sujeito a uma avaliação prévia à 
entrada no FNRE com vista a definir o respetivo valor.

A avaliação do valor do imóvel é realizada por dois peritos independentes, nos termos legal e regularmente 
previstos, e terá em conta o Plano de Negócios definido para o imóvel. Dada a necessidade de um grande 
rigor, credibilidade técnica, idoneidade e transparência, foram definidos no âmbito de FNRE critérios mais 
exigentes relativamente à qualificação dos avaliadores, aos conteúdos do relatório de avaliação e às garantias 
de idoneidade e independência do que os requeridos pela regulamentação geral.

Só poderão ser aceites imóveis que tenham uma viabilidade financeira comprovada 
e nas condições definidas na avaliação e plano de negócios dos mesmos.
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APRESENTAÇÃO

A criação do Fundo Nacional de Reabilitação do 
Edificado (FNRE) foi decidida pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 48/2016, publicada a 1 
de setembro. É um fundo especial de 
investimento imobiliário fechado, de subscrição 
particular e de duração indeterminada, regulado pela 
Lei 16/2015, de 24 de fevereiro.

No âmbito do FNRE está prevista a constituição de vários 
Subfundos, cada qual com autonomia patrimonial e uma 
duração de 10 anos, eventualmente prorrogável.

Ao FNRE aplicam-se as normas e regulamentos gerais 
relativos aos fundos de investimento imobiliário e este está 
sujeito à supervisão da Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM), que aprova o respetivo regulamento.

À Fundiestamo, Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Imobiliário, SA, detida integralmente por 
capitais públicos, foi atribuída a missão de gerir o FNRE.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE GESTÃO

A gestão do FNRE tem como princípios orientadores:

sustentabilidade económica e rentabilidade dos 
investimentos; 

forte controlo do risco; 

transparência; 

rigor informativo; 

proteção dos investidores. 

OBJETIVOS

O FNRE tem como principal objetivo o desenvolvimento 
e a concretização de projetos de reabilitação de imóveis 
para a promoção do arrendamento, em especial o 
habitacional, tendo em vista a regeneração urbana e o 
repovoamento dos centros urbanos, pretendendo alcançar, 
numa perspetiva de médio e longo prazo, uma valorização 
crescente do investimento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O FNRE procurará através da sua política de 
investimento:

valorizar os imóveis detidos pelos Subfundos, 
especialmente através da respetiva reabilitação;
após a reabilitação dos imóveis, afetar a maioria da 
sua área de construção ao arrendamento 
habitacional permanente;
procurar alcançar uma rentabilidade para os 
participantes que assegure uma remuneração do 
investimento efetuado.

Deve ser afeta a arrendamento para habitação 
permanente, simultaneamente, a maioria da área de 
construção reabilitada e detida por cada Subfundo, e a 
maioria da área de construção reabilitada localizada em 
cada Município.

A área de construção reabilitada que não seja afeta a 
arrendamento para habitação poderá ser rentabilizada 
mediante a venda, arrendamento e outros tipos de 
exploração onerosa, e destinada a outros fins, como 
comércio, serviços, equipamentos, turismo e lazer ou 
outros, privilegiando-se, sempre que possível, a 
dinamização do comércio de proximidade, em particular, 
o comércio tradicional.

QUEM PODE PARTICIPAR

Numa fase inicial podem participar entidades públicas da 
administração central e local e ainda entidades do terceiro 
setor. Numa fase posterior prevê-se a abertura à 
participação de outras entidades, públicas e privadas, 
incluindo pessoas singulares.

COMO SE PODE PARTICIPAR

As entidades podem participar no FNRE através de 
entradas em espécie e em dinheiro.

As entradas em espécie materializam-se mediante a 
entrega de imóveis para reabilitação. Para tal, as entidades 
interessadas devem apresentar a candidatura dos imóveis 
que pretendem integrar no FNRE, instruída da respetiva 

documentação (Caixa 2). A aceitação destes imóveis para 
os ativos do FNRE está dependente do cumprimento de 
um conjunto de requisitos de entrada (Caixa 1), de uma 
avaliação prévia do seu valor imobiliário nos termos 
regulamentares e da aferição da viabilidade económica do 
investimento, tendo em conta os objetivos do fundo e as 
suas regras de afetação de usos (Caixa 3).

VANTAGENS PARA OS PARTICIPANTES

A participação no FNRE tem como principais vantagens:
apoia as entidades públicas e do terceiro setor na 
prossecução das suas políticas de habitação, sociais e 
de reabilitação e regeneração dos centros urbanos;
permite aos detentores de imóveis promover a sua 
reabilitação sem aumentar o endividamento;
possibilita o investimento num fundo de baixo risco, 
consequente distribuição de rendimentos e 
com expetativas de rentabilidade interessantes.

DIREITOS DOS PARTICIPANTES

Como contrapartida das entradas tanto em espécie como 
em dinheiro, os participantes recebem unidades de 
participação na proporção do seu investimento, que lhes 
conferem um conjunto de direitos, dos quais se destacam:

consultar toda a documentação e aceder a toda a 
informação financeira relativa ao respetivo 
Subfundo; 
participar nas Assembleias de Participantes do 
respetivo Subfundo, às quais compete, entre outras 
matérias, o acompanhamento da política de 
investimento do Subfundo;
receber a sua quota-parte na parcela dos 
rendimentos líquidos do respetivo Subfundo.

QUANDO SE PODE ENTRAR NO FUNDO

O FNRE será composto por vários Subfundos. Os 
Subfundos podem constituir-se em momentos 
diferentes, sempre que exista um conjunto de imóveis 
que cumpram os requisitos de entrada e de 
avaliação (Caixas 1 e 3) e que constituam um 
volume global de investimento que tal o justifique.

CAIXA 1

REQUISITOS DE ENTRADA DOS IMÓVEIS

Os imóveis para entrarem no FNRE têm 
de cumprir um conjunto de requisitos, 
designadamente:

necessitarem de obras de reabilitação;

estarem livres de quaisquer ónus ou 
encargos;

terem uma informação prévia 
favorável da autarquia respetiva (ou 
outro título similar de consolidação 
de direitos urbanísticos sobre o 
imóvel), que assegure a viabilidade de 
uma intervenção de reabilitação do 
edifício para o fim em causa;

estarem, preferencialmente 
disponíveis na sua totalidade;

consistirem, preferencialmente, na 
totalidade do prédio em questão, 
podendo ser aceites casos pontuais, 
após avaliação favorável, em que se 
trate somente de parte das frações do 
imóvel, sendo que estas nunca 
poderão ser em proporção inferior ao 
estabelecido no regulamento do 
condomínio para a tomada de decisão;

cujo Plano de Negócio verifique a 
viabilidade financeira do investimento 
dentro do quadro de atuação do 
FNRE (ver Caixa 3);

sejam objeto de avaliação prévia, nos 
termos legal e regularmente previstos, 
com vista a, entre outros, definir o 
respetivo valor tendo em conta o 
Plano de Negócios defenido para o 
imóvel.




