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A autorização do fundo significa que a CMVM considera a sua constituição conforme com a legislação 

aplicável, mas não envolve da sua parte qualquer garantia ou responsabilidade quanto à suficiência, 

veracidade, objetividade ou atualidade da informação prestada pela entidade gestora neste regulamento 

de gestão, nem qualquer juízo sobre a qualidade dos valores que integram o património do Fundo. 
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CAPÍTULO I 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO, A SOCIEDADE GESTORA E 

OUTRAS ENTIDADES 

Artigo 1º 

O Fundo 

1. Denominação. O Fundo denomina-se Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 

FUNDIESTAMO I, adiante designado abreviadamente por "Fundo". 

2. Tipo de fundo. O Fundo constitui-se como fundo especial de investimento imobiliário fechado 

de subscrição pública ao abrigo do disposto na secção I-A do Capítulo III do Regulamento da 

CMVM nº 8/2002 com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM nº 1/2005, sendo 

de distribuição de resultados conforme o disposto no artigo 13.º deste Regulamento de Gestão. 

3. Investidores. O Fundo dirige-se a investidores qualificados e não qualificados que pretendam 

investir, aproveitando as qualificações de uma entidade especializada como a Sociedade Gestora, 

no mercado imobiliário e, em particular e de modo substancial, no mercado de arrendamento 

imobiliário a entidades públicas. Os investidores deverão estar conscientes dos riscos inerentes a 

um tal investimento, nomeadamente decorrentes da concentração dos arrendamentos a uma única 

entidade (o Estado português) ou entidades dele dependentes. 

4. Autorização. A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, adiante designada abreviadamente por "CMVM", em 19 de dezembro de 2007. 

5. Caracterização. O património do Fundo é autónomo, e como tal não responde pelas dívidas dos 

participantes ou da Sociedade Gestora. O Fundo pertence à pluralidade dos titulares de unidades 

de participação emitidas. 

6. Duração. O Fundo constituiu-se com duração indeterminada, tendo as suas unidades de 

participação sido admitidas à negociação em mercado regulamentado em 1 de agosto de 2008. 

7. Aumento de capital. O capital do Fundo pode ser aumentado, por uma ou mais vezes, por 

deliberação de Assembleia de Participantes, mediante prévia autorização da CMVM. 

8. Risco: 

a) O Fundo é administrado por conta e no interesse exclusivo dos participantes, em ordem à 

maximização dos valores das participações e do seu património líquido. A política de 

aplicações do Fundo será norteada por princípios que permitam assegurar uma correta 

diversificação de riscos, rentabilidade e liquidez. 

b) O Fundo representa um nível de risco ligado ao mercado imobiliário pelo que situações de 

crise na atividade imobiliária ou de crise generalizada poderão ter como consequência a 

redução do valor dos imóveis ou das rendas. O Fundo apresenta risco de liquidez, medido 
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pela maior ou menor capacidade de alienação de ativos imobiliários. 

c) O risco de se poderem gerar conflitos de interesses tendo em conta que a Fundiestamo é 

detida indiretamente a 100% pelo Estado Português – dado que as transações do Fundo 

(investimentos em imóveis que podem ser transacionados, arrendados ou sujeitos a outras 

formas de exploração onerosa) serão realizadas, na sua quase totalidade, com o Estado ou 

Outros entes públicos. 

d) As entidades participadas pelo Estado Português serão arrendatárias dos imóveis detidos 

pelo Fundo, pelo que, para além do risco de conflito de interesses, existe um risco de 

concentração, dado não existir limite máximo relativamente ao arrendamento a uma única 

entidade, ficando, deste modo, o Fundo exposto ao risco do Estado Português. 

e) Não existe qualquer garantia para o participante quanto à preservação do capital investido 

ou em relação à rendibilidade do seu investimento pelo que existe um risco de perda de 

parte do investimento. 

f) Não existe garantia de que haverá um mercado secundário para a negociação das unidades 

de participação, nem certezas acerca da evolução desse mercado secundário, pelo que os 

investidores deverão ter presente que poderão enfrentar uma situação de ausência ou de 

escassa liquidez do mercado secundário relativamente às unidades de participação. Mas 

esclarece-se que (sem garantias que tal ocorra) será pedida a admissão à negociação das 

unidades de participação no mercado regulamentado Eurolist by Euronext Lisbon, caso em 

que se prevê que seja contratado um Criador de Mercado com funções de manutenção de 

ofertas de compra e venda das unidades de participação, de modo a conferir liquidez às 

mesmas.  

9. Tipo de investidores. O Fundo destina-se a ser colocado junto de investidores não qualificados 

(público em geral) e qualificados, com uma perspetiva de estabilidade de valorização do seu 

capital no médio prazo compatível com as condições do mercado imobiliário e com um bom 

potencial de rendibilidade. Destina-se a investidores com um perfil de risco conservador, mas 

com aptidão para assumir os riscos característicos do mercado imobiliário, constituindo uma 

alternativa de poupança através de um investimento num fundo que adota uma política de 

investimento que assume fundamentalmente o risco associado ao Estado e Outros entes públicos. 

10. Número de participantes. À data da última atualização do presente Regulamento de Gestão, o 

Fundo tinha 1029 participantes.  

11. Atualização do regulamento de gestão. O presente Regulamento de Gestão foi por último 

atualizado em 16 de junho de 2019. 

Artigo 2º 

A Sociedade Gestora 

1. Denominação e sede. A administração, gestão e representação do Fundo compete à Fundiestamo 
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– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lisboa, na Av. 

Defensores de Chaves, nº6, 3º, 1049-063 Lisboa, adiante designada abreviadamente por 

"Sociedade Gestora". 

2. Capital subscrito e realizado. O capital social da Sociedade Gestora é de um milhão de euros, 

totalmente realizado. 

3. Acionista único. O capital da Sociedade Gestora é detido na sua totalidade pela PARPÚBLICA 

– Participações Públicas (SGPS), SA., que, por sua vez, é detida na totalidade pelo Estado 

português. 

4. Data de constituição e Data de Autorização. A Sociedade Gestora foi autorizada e constituída 

pelo Decreto-lei n. ° 209/2000, de 2 de setembro, estando registada na CMVM desde 28 de 

setembro de 2006 sob o n. ° 317. 

5. Membros dos Órgãos Sociais. Os Órgãos Sociais para o triénio 2017-2019, bem como os 

elementos que os constituem, são os seguintes: 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Dr. João Manuel de Castro Plácido Pires 

Secretária: Dr. Eduardo Manuel da Silva Lima 

Conselho de Administração 

Vogal com funções executivas: Eduardo Nuno Brito Santos Júlio 

Vogal com funções executivas: Vera Cristina Saudade e Silva Lopes de Sousa de Macedo  

Conselho Fiscal: 

Presidente: Dr. João Augusto Cantigas Esteves 

Vogal: Helena Maria da Costa Ferreira Guerra 

Vogal: Maria do Rosário Amado Pinto Correia 

Suplente: Ana Paula da Costa Ribeiro 

6. Principais funções exercidas pelos membros do Conselho de Administração fora da 

Sociedade Gestora. 

Não aplicável. 

7. Experiência da Sociedade Gestora. A Sociedade Gestora tem vindo a desenvolver a sua 

atividade no âmbito da gestão de fundos de investimento imobiliários fechados (ainda que de 

subscrição particular) desde dezembro de 2006. Adianta-se também que o Fundo, apesar de 

consubstanciar um fundo especial de investimento imobiliário, e tendo em conta, 

designadamente, a respetiva política de investimentos, não difere muito de um fundo de 

investimento imobiliário tradicional. Nesta medida, a gestão do Fundo insere-se no âmbito de 
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atuação e experiência até aqui adquirida pela Sociedade Gestora, no âmbito do exercício da sua 

atividade, e permitir-lhe-á assegurar, tal como tem vindo a fazer até aqui em relação aos fundos 

que administra, a prossecução do interesse dos respetivos participantes. 

8. Funções da Sociedade Gestora. 

a) O Fundo é administrado por conta e no interesse exclusivo dos participantes, em ordem à 

maximização dos valores das participações e do seu património líquido. A política de 

aplicações do Fundo será norteada por princípios que permitam assegurar uma correta 

diversificação de riscos, rentabilidade e liquidez. 

b) Como responsável pela administração do Fundo, compete nomeadamente à Sociedade 

Gestora adquirir, construir, arrendar, transacionar e valorizar bens imóveis, e comprar, 

vender e subscrever quaisquer valores mobiliários, salvas as restrições impostas por lei e 

por este Regulamento de Gestão, e bem assim praticar os demais atos necessários à correta 

administração e desenvolvimento do Fundo. 

c) Em observância da política de investimento estabelecida, compete à Sociedade Gestora 

selecionar os valores que devem constituir o Fundo e emitir ou dar instruções à Entidade 

Depositária para que esta efetue as operações adequadas à prossecução de tal política. 

d) Em particular, compete à Sociedade Gestora: 

− Selecionar os valores que devem integrar o património do Fundo nomeadamente 

decidir quanto às aplicações em instrumentos financeiros autorizados e no mercado 

de bens imóveis de acordo com os condicionalismos legais; 

− Celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução 

da política de investimentos e exercer os direitos diretos e indiretamente 

relacionados com os valores do Fundo; 

− Emitir, em ligação com a Entidade Depositária as unidades de participação do Fundo 

e, nos casos em que tal seja possível, autorizar o seu reembolso; 

− Determinar nos termos legais, o valor patrimonial do Fundo e das respetivas 

unidades de participação e dá-lo a conhecer aos participantes e ao público em geral 

de acordo com os condicionalismos legais; 

− Tomar as decisões necessárias no âmbito da política de distribuição de resultados do 

Fundo e efetuar as operações adequadas à respetiva execução; 

− Deliberar, de forma fundamentada e atentas as limitações legais, acerca da obtenção 

de empréstimos por conta do Fundo; 

− Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei e por este 

Regulamento de Gestão; 

− Manter em ordem as contas do Fundo e nomeadamente preparar e divulgar 
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anualmente um relatório da atividade e das contas do Fundo; 

− Assegurar as relações contratuais estabelecidas com a Entidade Depositária e com 

os participantes; 

− Controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, 

nomeadamente o desenvolvimento dos projetos objeto de promoção imobiliária nas 

suas respetivas fases. 

e) No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os condicionalismos 

legais em vigor, nomeadamente os que se referem às operações especialmente vedadas, e 

adotará a prudência requerida para defesa e promoção do Fundo e dos participantes. 

f) Tanto a Sociedade Gestora como a Entidade Depositária são detidos, direta ou 

indiretamente, pelo Estado, a 100%. 

 

9. Outros Fundos Geridos pela Sociedade Gestora. 

 

Denominação 

do Fundo 
Tipo Política de Investimento VLGF em Euros 

Nº de 

participantes 

     

Imopoupança 

Fundo Especial de 

Investimento 

Imobiliário Aberto 

Aquisição de imóveis que se destinem 

prioritariamente a ser arrendados ou 

sujeitos a outras formas de exploração 

onerosa, ao Estado ou a outros entes 

públicos. 

 

36.214.916* 

 

2532* 

Fundo 

Nacional de 

Reabilitação 

do Edificado 

– Subfundo 

Imomadalena 

Fundo Especial de 

Investimento 

Imobiliário Fechado 

de Subscrição 

Particular 

Aquisição e reabilitação de imóveis 

para arrendamento maioritariamente 

habitacional 

2.489.352,69** 2** 

Fundo 

Nacional de 

Reabilitação 

do Edificado 

– Subfundo 

Imoaveiro 

Fundo Especial de 

Investimento 

Imobiliário Fechado 

de Subscrição 

Particular 

Aquisição e reabilitação de imóveis 

para arrendamento maioritariamente 

habitacional 

506.309,31** 2** 

(**) À data de 31 de dezembro de 2018 

(**) À data de 30 de abril de 2019 

 

Artigo 3º. 
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O Depositário 

1. Denominação e sede. A entidade depositária do Fundo é a Caixa Geral de Depósitos, S.A., com 

sede em Lisboa, na Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, adiante designada abreviadamente por 

"Entidade Depositária".  

2. Acionista único. A Entidade Depositária é detida (diretamente) na sua totalidade pelo Estado 

português que, conforme referido supra no artigo 2º, n.º 3, detém (indiretamente) a totalidade da 

Sociedade Gestora.  

3. Obrigações / Funções. São obrigações e funções da Entidade Depositária, para além de outros 

previstos na lei ou neste Regulamento de Gestão, as seguintes: 

a. Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da legislação aplicável, dos 

regulamentos e dos documentos constitutivos do Fundo, designadamente no que se refere à 

política de investimentos, nomeadamente no que toca à aplicação de rendimentos, à política de 

distribuição dos rendimentos, ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate, ao reembolso, 

alienação e extinção de registo das unidades de participação, bem como à matéria de conflito 

de interesses;   

b. Pagar aos participantes a sua quota-parte dos resultados do fundo de investimento; 

c. Executar as instruções da Sociedade Gestora, salvo se forem contrárias à lei ou ao Prospeto; 

d. Receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários do Fundo; 

e. Assegurar o reembolso aos participantes, dos pedidos de resgate das unidades de participação, 

nos termos previstos neste Regulamento de Gestão e de acordo com as condições legalmente 

previstas; 

f.  O registo das unidades de participação representativas do fundo de investimento não integradas 

em sistema centralizado; 

g. Guardar os ativos do Fundo, com exceção de numerário, nos termos definidos na legislação 

aplicável; 

h. Assegurar que nas operações relativas aos ativos que integram o Fundo, a contrapartida seja 

entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

i. Elaborar e manter atualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas por conta 

do Fundo; 

j. Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos ativos e dos passivos do Fundo; 

k. Enviar anualmente à CMVM um relatório sobre a fiscalização desenvolvida, nos termos a 

definir em regulamento da CMVM e informar imediatamente a CMVM de incumprimentos 

detetados que possam prejudicar os participantes; 

l. Informar imediatamente a Entidade Gestora da alteração dos membros do órgão de 

administração, devendo aquela entidade notificar imediatamente a CMVM sobre a referida 

alteração; 

m. O depositário deve ainda assegurar o acompanhamento adequado dos fluxos de caixa do fundo, 

nos termos definidos da legislação aplicável. 
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4. Responsabilidade do Depositário com a Sociedade Gestora. O Depositário é responsável, nos 

termos gerais e em conformidade com a legislação aplicável, perante a Entidade Gestora e os 

participantes, pela perda, por si ou por terceiro subcontratado, de instrumentos financeiros 

confiados à sua guarda; por qualquer prejuízo sofrido pelos participantes em resultado do 

incumprimento doloso ou por negligência das suas obrigações; 

A Sociedade Gestora e o Depositário, no exercício das suas funções, devem agir de modo     

independente e no exclusivo interesse dos participantes. 

O Depositário responde perante a Sociedade Gestora e perante os participantes pelo cumprimento 

das obrigações assumidas nos termos da lei e do Regulamento de Gestão. 

O incumprimento pelo Depositário dos deveres que para si resultam do presente Regulamento de 

Gestão, das leis e regulamentos aplicáveis, poderá acarretar a substituição do mesmo por iniciativa 

da Sociedade Gestora, mediante autorização da CMVM. 

Artigo 4º 

As Entidades Colocadoras 

As entidades colocadoras das unidades de participação do Fundo são a Caixa Geral de Depósitos, S.A., 

e o Caixa – Banco de Investimento, S.A.  

Artigo 5º 

Registador Único 

O registador único do fundo é a Caixa Geral de Depósitos, com sede na Avenida João XXI, 63, 

1000-300 Lisboa, registada na CMVM como intermediário financeiro, desde 29/07/1991, sob 

o n. º125. 

Artigo 6º 

Os Peritos Avaliadores 

Os peritos avaliadores são: 

 

Peritos Avaliadores de Imóveis N.º de Registo junto da CMVM 

Benege – Serviços de Engenharia e Avaliação, 

Lda. 

PAI/2003/0006 

CPU Consultores – Avaliação Imobiliária e 

Certificação Energética, Lda. 

PAI/2013/0121 

Engiprumo – Gabinete de Engenharia e 

Arquitectura, Lda. 

PAI/2003/0016 

/Engivalor – Consultoria e Avaliações de 

Engenharia, Lda. 

PAI/2003/0047 
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UON Consulting, SA /ex Luso Roux) PAI/2003/0023  

Prime Yield – Consultadoria e Avaliação 

Imobiliária, SA 

PAI/2005/0013 

P&l – Propriedade Investimento, Consultores em 

Investimento Imobiliário, Lda. 

PAI/2003/0018 

L2 I - Investimentos Imobiliários, Lda PAI/2003/0048  

Value Thinking -Avaliação e Consultoria 

Imobiliária, Lda. 

PAI/2005/0004 

PVW – Price, Value & Worth, Lda. PAI/2003/0050 

Ktesios Appraisal - Consultadoria e Avaliação 

Imobiliária, LdaPAI 

PAI/2009/0049 

Factor Ordem - Peritagem e Avaliação, Ldª PAI/2010/0065 

REVC - Real Estate Valuers and Consultants, Ldª PAI/2013/0102 

Jones Lang Lasalle PAI/2006/009 

TKA,Lda. PAI/2006/0005 

Rightvalue, Lda. PAI/2009/0044 

Mencovaz- Consultoria Imobiliária e Avaliações, 

Lda. 

PAI/2008/0011 

J. Curvelo, Lda. PAI/2003/036 

 

Artigo 7 

As Entidades Subcontratadas 

A Sociedade Gestora contratará a Fundger – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, 

S.A., para prestação de serviços de contabilidade ao Fundo, incluindo para a determinação do valor 

diário das unidades de participação respetivas.  

Artigo 8º 

Auditor do Fundo 

O Auditor do Fundo é DIZ & ASSOCIADOS, SROC, Lda., com sede na R. de S. José 35 3º B/C, Lisboa, 

inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 118, representada por José Joaquim Afonso 

Diz 

 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO E POLÍTICA 

DE RENDIMENTOS 
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Artigo 9º 

Política de Investimento 

1. Política de Investimento 

a) O objetivo do Fundo, que se constitui como fundo especial de investimento imobiliário de 

subscrição pública e de distribuição, consiste em alcançar, numa perspetiva de médio e 

longo prazo, uma valorização crescente de capital, através da constituição e gestão de uma 

carteira de valores predominantemente imobiliários, nos termos das normas legais e 

regulamentares aplicáveis e do presente Regulamento de Gestão. 

b) Tendo em atenção o seu objetivo, a carteira de valores do Fundo será constituída em 

obediência a sãos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez, os quais só poderão ser 

investidos nos termos da lei em direitos de propriedade, de usufruto, de superfície e outros 

direitos de conteúdo análogo sobre prédios urbanos ou terrenos destinados à construção 

(de acordo com parecer genérico da CMVM), e em numerário, depósitos bancários, 

certificados de depósito, unidades de participação de fundos de tesouraria e valores 

mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da Comunidade Europeia com 

prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. O Fundo poderá ainda investir em 

participações em sociedades imobiliárias e em unidades de participação de outros fundos 

de investimento imobiliário de acordo com os limites definidos na lei. 

c) Da carteira de valores imobiliários do Fundo, constitui política de investimento 

privilegiada do Fundo, a aquisição de prédios urbanos para arrendamento maioritariamente 

ao Estado e a outros entes públicos (podendo também esporadicamente contratar-se outras 

formas de exploração onerosa com estas entidades) e em termos residuais a compra e venda 

para realização de mais valias e desenvolvimento de projetos de construção para 

arrendamento de imóveis. 

d) O investimento será efetuado fundamentalmente no território nacional, podendo, no 

entanto, estender-se a outros Estados-Membros da União Europeia ou da OCDE.  

e) Não será utilizado qualquer parâmetro de referência do mercado imobiliário. 

2. Limites ao Investimento 

a) A carteira de valores do Fundo será constituída de acordo com as normas legais e 

regulamentares estabelecidas na lei. 

b) O valor dos ativos imobiliários não poderá representar menos de dois terços do ativo total 

do Fundo. 

c) O valor dos imóveis não pode representar menos de um terço do ativo total do Fundo. 

d) O valor de um imóvel ou ativo equiparável pode representar mais de 25% do ativo total do 

Fundo. 
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e) O investimento em unidades de participação noutros fundos de investimento imobiliário, 

não pode ser superior a 25% do ativo total do Fundo. 

f) A Sociedade Gestora não pode, relativamente ao conjunto de fundos que administra, 

adquirir mais de 25% das unidades de participação de um fundo de investimento 

imobiliário. 

g) O investimento em participações em sociedades imobiliárias não poderá representar mais 

do que 25% do ativo do total do Fundo. 

h) O Fundo poderá proceder à aquisição e alienação de imóveis a entidades que detenham, 

direta ou indiretamente, qualquer percentagem dos direitos de voto da Sociedade Gestora, 

após aprovação prévia da CMVM quando legalmente exigida. 

i) O valor dos imóveis arrendados, ou objeto de outras formas de exploração onerosa, a uma 

única entidade ou a um conjunto de entidades que, nos termos da lei, se encontrem em 

relação de domínio ou de grupo, ou que sejam dominadas, direta ou indiretamente, por uma 

mesma pessoa singular ou coletiva, pode representar até 100% do ativo total do Fundo, 

estando tais arrendamentos e outras explorações onerosas sujeitos à aprovação prévia da 

CMVM quando legalmente exigido.  

j)  O desenvolvimento de projetos de construção não pode representar, no seu conjunto, mais 

de 50% do ativo total do Fundo, salvo se tais projetos se destinarem à reabilitação de 

imóveis, caso em que tal limite é de 60%. 

Artigo 10º 

Derivados, Reportes e Empréstimos 

A Sociedade Gestora poderá contrair empréstimos por conta do Fundo, até um limite de 25% do seu 

ativo total, não sendo utilizados derivados ou reportes. 

Artigo 11º 

Valorização dos Ativos 

1. Valor líquido global do Fundo. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma 

dos valores que o integram, avaliados de acordo com as normas legalmente estabelecidas, a 

importância dos encargos efetivos ou pendentes até ao momento de valorização da carteira. 

2. Valor patrimonial das unidades de participação  

a) O valor patrimonial das unidades de participação é apurado dividindo o valor líquido global 

do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. 

b) O momento de referência para calcular o valor das unidades de participação em 

determinado dia são as 17.00 horas desse dia.  

c) Para efeitos internos, a Sociedade Gestora calculará sempre em cada dia útil, reportando-
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se às 17.00 horas, o valor da unidade de participação. 

d) Para efeitos de divulgação, a Sociedade Gestora calculará com a periodicidade prevista no 

artigo 20.º, o valor da unidade de participação. 

3. Regras de Valorimetria 

a) O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do Fundo, expressos em moeda estrangeira, 

será o câmbio de divisas do dia a que se refere a valorização, divulgado a título indicativo 

pelo Banco de Portugal. 

b) Os imóveis acabados devem ser valorizados no intervalo compreendido entre o respetivo 

valor de aquisição e a média simples do valor atribuído pelos respetivos peritos avaliadores 

nas avaliações efetuadas. 

c) Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no ativo do Fundo na 

proporção da parte por este adquirido, respeitando a regra constante do número anterior. 

d) Os imóveis adquiridos em regime de permuta devem ser avaliados no ativo do Fundo pelo 

seu valor de mercado, devendo a responsabilidade decorrente da contrapartida respetiva, 

inscrita no passivo do Fundo, ser registada ao preço de custo ou de construção; a 

contribuição dos imóveis adquiridos nos termos deste número para efeitos do cumprimento 

dos limites previstos na lei, deve ser aferida pela diferença entre o valor inscrito no ativo e 

aquele que figura no passivo. 

e) Os projetos de construção devem ser reavaliados, mediantes os métodos de avaliação 

previstos em regulamento da CMVM, sempre que o auto de medição da situação da obra, 

elaborado pela empresa de fiscalização, apresentar uma incorporação de valor superior a 

10% relativamente ao anterior. 

f) As unidades de participação de fundos de investimento são avaliadas ao último valor 

divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora, exceto no caso de unidades de 

participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais se aplica o 

disposto na alínea seguinte. 

g) Os restantes ativos são avaliados ao preço de referência do mercado mais relevante em 

termos de liquidez onde os valores se encontrem admitidos à negociação, ou na sua falta, 

de acordo com o disposto no regime jurídico dos fundos e sociedades de capital de risco.  

h) Os imóveis do Fundo devem ser avaliados por, pelo menos, dois peritos avaliadores 

independentes nas seguintes situações: 

− Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da 

avaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do contrato em 

que é fixado o preço da transação; 

− Previamente ao desenvolvimento de projetos de construção, por forma, 
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designadamente, a determinar o valor do imóvel a construir; 

− Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas 

no valor do imóvel; 

− Previamente a um aumento ou redução de capital, não podendo a data de referência 

da avaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamente ao aumento ou 

redução de capital; 

− Com uma periodicidade mínima de doze meses 

Artigo 12º 

Comissões e Encargos a Suportar Pelo Fundo 

1. Comissão de Gestão  

a) Valor da comissão: Pelo exercício da sua atividade, a Sociedade Gestora cobrará uma 

comissão de gestão anual de 0,8% (zero virgula oito por cento), taxa nominal. 

b) Modo de cálculo: Para efeitos do cálculo do valor da unidade de participação, esta 

comissão será calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo antes do cálculo 

de comissões. 

c) Condições de cobrança da comissão: A comissão é cobrada mensalmente e paga até ao 

dia dez do mês seguinte.  

2. Comissão de Depósito 

a) Valor da comissão: Pelo exercício da sua atividade, a Entidade Depositária cobrará uma 

comissão de depositário anual de 0,05%o (zero vírgula cinco por mil), taxa nominal.  

b) Modo de cálculo: Para efeitos do cálculo do valor da unidade de participação, esta 

comissão será calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo antes do cálculo 

de comissões. 

c) Condições de cobrança da comissão: A comissão é cobrada anualmente e paga até ao 

final do mês de janeiro do ano subsequente. 

3. Outros Encargos 

Para além das comissões de gestão e de depósito, o Fundo suportará os seguintes encargos: 

a) Todas as despesas relacionadas com a construção, compra, manutenção, arrendamento e 

venda de imóveis incluindo respetivas avaliações patrimoniais obrigatórias, de: 

i. Elaboração de projetos, fiscalização de obras, incluindo a respetiva coordenação, 

licenças e outros custos inerentes ao acompanhamento dos projetos em curso; 

ii. Despesas notariais de escrituras e registos prediais devidos pelo Fundo; 

iii. Quaisquer impostos ou taxas, devidos pelo Fundo; 
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iv. Todas as custas judiciais referentes a processos em que o Fundo, na sua qualidade 

de proprietário esteja envolvido, assim como as despesas de honorários de 

advogados e solicitadores; 

v. Comissões de mediação e prospeção imobiliária, se a elas houver lugar, desde que 

sejam concretizadas a operações em causa;  

vi. Custos com compensações e indemnizações a inquilinos ou outros ocupantes de 

imóveis objeto de reabilitação que integrem o património do Fundo; 

vii. Todos os encargos com a realização de manutenção e conservação e/ou benfeitorias 

nos bens do Fundo incluindo as diversas taxas e impostos que existam ou venham a 

existir e que sejam devidos pelo Fundo. 

b) Despesas de condomínio, incluindo a vigilância, seguros e outras despesas a que os imóveis 

do Fundo estejam obrigados, assim como despesas provenientes da colocação e 

manutenção de contadores de água, eletricidade ou gás, televisão por cabo e telefones, 

desde que em qualquer caso sejam imputados ao Fundo; 

c) Despesas referentes a avaliações realizadas por conta do Fundo a bens da sua carteira ou a 

imóveis em estudo, para posterior deliberação quanto à sua aquisição para o Fundo, desde 

que seja concretizada a operação; 

d) Quaisquer publicações obrigatórias realizadas por conta do Fundo; 

e) Campanhas publicitárias realizadas com o objetivo de promoção dos bens do Fundo; 

f) Custos de auditorias e revisões de contas obrigatórias relativas ao Fundo incluindo os 

encargos com o Revisor Oficial de Contas do Fundo; 

g) Despesas relativas a comissões bancárias e de corretagem, comissões cobradas por 

entidade gestora de mercado, bem como outros encargos relativos à compra ou realização 

de operações sobre valores mobiliários que integrem o património do Fundo, desde que 

não correspondam a serviços a que a Entidade Depositária está obrigada a prestar, 

incluindo despesas de transferência, com conversões cambiais e com transações no 

mercado de capitais e no mercado monetário; 

h) Impostos e taxas que sejam devidos pela transação e detenção de valores mobiliários e 

imobiliários integrantes do património do Fundo; 

i) Taxa de Supervisão da CMVM; 

j) Custos relacionados com a integração das unidades de participação na Central de 

Valores Mobiliários e com a admissão das mesmas à negociação no mercado 

regulamentado Eurolist by Euronext Lisbon; e 

k) Outros custos que devam ser suportados pelo Fundo para o cumprimento de obrigações 

legais ou diretamente conexos com o património do Fundo. 
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Artigo 13º 

Regras de Determinação dos Resultados do Fundo e da sua Afetação 

1. Regras aplicáveis. Os resultados do Fundo serão determinados de acordo com as regras 

estabelecidas no Plano de Contas para os Fundos de Investimento Imobiliário e regulamentação 

complementar emitida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

2. Princípios subjacentes. A determinação dos resultados do Fundo é feita com base em princípios 

e critérios subjacentes à avaliação dos elementos patrimoniais, por forma a que as contas sejam 

formuladas com clareza, expressando uma imagem fiel do património, da situação financeira e 

dos resultados do fundo. 

3. Resultados distribuíveis. Os resultados distribuíveis do Fundo serão afetados a cada participante 

considerando o respetivo número de unidades de participação de que seja titular. 

Artigo 14º 

Política de Rendimentos 

1. O Fundo caracteriza-se pela distribuição de rendimentos aos participantes calculados nos termos 

da alínea seguinte. 

2. Serão objeto de distribuição os proveitos líquidos correntes deduzidos dos encargos gerais de 

gestão e acrescidos ou diminuídos, consoante os casos, dos saldos da conta de regularização de 

rendimentos respeitantes a exercícios anteriores e dos resultados transitados. 

3. A periodicidade da distribuição será anual. 

CAPÍTULO III 

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E RESGATE 

Artigo 15º 

Características Gerais das Unidades de Participação 

1. Definição. O Fundo é dividido em partes de características idênticas, designadas por unidades de 

participação, as quais conferem direitos idênticos aos participantes, não estando prevista a 

emissão de unidades de participação de diferentes categorias. 

2. Forma de representação. As unidades de participação adotam a forma escritural e são 

nominativas. 

3. Admissão em mercado regulamentado. As unidades de participação foram admitidas à 

negociação em 1 de agosto de 2008.  

4. Liquidez. No âmbito da admissão à negociação das unidades de participação, foi celebrado com 

uma instituição financeira um contrato com vista ao desempenho das funções de Criador de 

Mercado, as quais consistem na manutenção de ofertas de compra e venda das unidades de 
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participação, de modo a conferir liquidez às mesmas. 

Artigo 16º 

Valor da Unidade de Participação 

1. Valor de subscrição inicial. O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição inicial 

do Fundo é de 1.000 Euros, o que corresponde a um valor inicial do Fundo de 145.000.000 de 

Euros para um número total de unidades de participação de 145.000. 

2. Valor para efeitos de subscrição em aumentos de capital. O valor de subscrição das unidades 

de participação resultantes de aumento de capital será feito pelo valor calculado no dia anterior 

ao da liquidação financeira e divulgado no dia da liquidação financeira. 

3. Subscrição em espécie. Está prevista a liquidação dos atos de subscrição em espécie, mediante 

autorização da CMVM, desde que o correspondente valor dos imóveis a ser integrado no 

património do Fundo seja igual ou inferior ao valor médio apurado pelas duas avaliações 

realizadas. 

Artigo 17º 

Condições de Subscrição 

1. Mínimo de subscrição. O montante mínimo de subscrição inicial ou em aumento de capital é de 

€5.000 (cinco mil Euros).  

2. Comissões de subscrição. Não será cobrada comissão de subscrição. 

3. Prazo de subscrição. A subscrição inicial decorreu durante um período de 90 dias com início em 

15 de janeiro de 2008 e terminou em 14 de abril de 2008. A subscrição em caso de aumento de 

capital decorrerá conforme for divulgado atempadamente no prospeto e no regulamento de gestão 

do Fundo atualizados previamente ao início do período de subscrição respetivo. A liquidação 

financeira da subscrição inicial ou em aumento de capital ocorre para todos os participantes no 

terceiro dia útil imediatamente a seguir ao final do período de subscrição.  

4. Data da subscrição efetiva. As subscrições iniciais ou em aumento de capital assumir-se-ão 

como efetivas na data da liquidação financeira. 

5. Critério de rateio. Os pedidos de subscrição serão satisfeitos pela respetiva ordem de receção 

pelas entidades colocadoras. 

Aumento de capital. A partir do momento em que tenha ocorrido a liquidação financeira do capital 

inicial do Fundo, pode ser convocada uma ou mais Assembleia de Participantes pela Sociedade Gestora 

para autorização de realização de um ou mais aumentos de capital e para fixação dos respetivos termos 

e condições (incluindo supressão do direito de preferência dos participantes). Em qualquer caso deverá 

ser obtida autorização da CMVM para aquela realização e a subscrição efetuar-se-á (salvo deliberação 

em contrário da Assembleia de Participantes) através de oferta pública, a iniciar pelo menos 6 meses 

depois da constituição do Fundo ou da data de realização do último aumento de capital. Se no termo do 
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período de aumento de capital do Fundo não se tiver atingido o número de unidades de participação e o 

montante inicialmente previstos, ficará o mesmo limitado ao montante das subscrições recolhidas 

Artigo 18º 

Reembolso 

1. Situações de reembolso 

 Por se tratar de um fundo de investimento imobiliário fechado não podem ser realizados 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, nos seguintes casos: 

a) Liquidação e partilha do Fundo, conforme previsto no artigo 24.º. 

b) Quando em casos excecionais a CMVM autorize a redução do capital do Fundo. 

2. Reembolso em espécie. Obtida a devida autorização da CMVM, a liquidação dos atos de reembolso 

poderá ser realizada em espécie. 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES. ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES 

Artigo 19º 

Direitos e Obrigações dos Participantes 

1. Regime de comunhão. O Fundo é constituído no regime especial de comunhão dos participantes, 

sendo cada um deles titular de quota-parte dos valores que o integram, denominadas unidades de 

participação. 

2. Direitos. As unidades de participação conferem aos seus titulares, entre outros direitos previstos 

nas normas aplicáveis e neste Regulamento de Gestão, os seguintes direitos: 

a) À obtenção do Prospeto e deste Regulamento de Gestão que o integra antes do ato de 

subscrição, junto da Sociedade Gestora, Entidade Depositária e entidades colocadoras; 

b) Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem 

encargos aos participantes que os requeiram; 

c) Subscrever as unidades de participação e ser reembolsado nos termos da lei e das condições 

previstas neste Regulamento de Gestão; 

d) À titularidade da sua quota-parte dos valores que integram o Fundo; 

e) A receber a sua quota-parte dos rendimentos líquidos do Fundo que venham a ser 

distribuídos e, em caso de liquidação e partilha do Fundo, do produto de liquidação do 

Fundo; 
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f) A pronunciar-se em Assembleia de Participantes; 

g) A ser ressarcidos pela Sociedade Gestora dos prejuízos sofridos sempre que, em 

consequência de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização e 

divulgação do valor da unidade de participação, a diferença entre o valor que deveria ter 

sido apurado de acordo com as normas aplicáveis e o valor efetivamente utilizado nas 

subscrições e resgates seja igual ou superior a 0,5% do valor da unidade de participação e 

o prejuízo sofrido por cada participante seja superior a € 5.00 sem prejuízo do exercício do 

direito de indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito; 

h) Aos benefícios fiscais que a legislação em vigor conceda aos participantes de fundos de 

investimento imobiliário. 

3. Subscrição. A subscrição de unidades de participação é efetuada mediante entrega a uma das 

entidades colocadoras de um boletim de subscrição em modelo aprovado pela CMVM 

devidamente preenchido e assinado, implica a aceitação plena e sem reservas dos termos e 

condições do presente Regulamento de Gestão e confere à Sociedade Gestora os poderes 

necessários para realizar os atos de administração do Fundo. 

Artigo 20º 

Assembleia de Participantes 

1. Têm o direito a participar na Assembleia de Participantes todos os titulares de unidades de 

participação do Fundo, cabendo a cada participante tantos votos como quantas as unidades que 

possuir. 

2. Compete à Sociedade Gestora a convocação da Assembleia de Participantes por anúncio 

divulgado, com o mínimo de trinta dias de antecedência, através do sistema de difusão de 

informação da CMVM.  

3. Em primeira convocatória, a Assembleia de Participantes poderá deliberar desde que estejam 

presentes ou representados participantes que detenham pelo menos um terço das unidades de 

participação do Fundo. Em segunda convocatória a Assembleia de Participantes deliberará 

qualquer que seja o número de unidades de participação representado 

4. Salvo se estiver previsto de outro modo, as deliberações serão tomadas quando aprovadas por 

maioria simples de votos representados na Assembleia de Participantes. 

5. Compete à Assembleia de Participantes, sem prejuízo das competências da Sociedade Gestora, 

pronunciar-se e deliberar sobre as seguintes matérias: 

a) O aumento das comissões que constituem encargo do Fundo; 

b) A modificação substancial da política de investimentos do Fundo; 

c) A modificação da política de distribuição dos resultados do Fundo; 
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d) O aumento e redução do capital do Fundo; 

e) A substituição da Sociedade Gestora, nos termos previstos nas normas aplicáveis; 

f) A liquidação do Fundo nos termos previstos nas normas aplicáveis, nomeadamente caso as 

unidades de participação do Fundo não sejam admitidas à negociação em mercado 

regulamentado no prazo de doze meses a contar da constituição do Fundo. 

 

CAPÍTULO V 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

Artigo 21º 

Valor das Unidades de Participação 

1. Período de subscrição. Durante o período de subscrição, o valor diário das unidades de 

participação a subscrever foi divulgado em todos os locais e meios utilizados pelas entidades 

colocadoras para distribuir as mesmas. 

2. Previamente à admissão à negociação. Após aquele período e enquanto as unidades de 

participação não estiveram admitidas à negociação em mercado regulamentado, o valor das 

unidades de participação foi calculado mensalmente com referência ao último dia do mês a que 

respeita e divulgado no dia seguinte através do sistema de difusão de informação da CMVM. 

3. Após a admissão à negociação. Após a admissão à negociação das unidades de participação o 

seu valor passou a ser calculado diariamente e divulgado no dia seguinte através do mesmo meio 

previsto no número anterior. 

Artigo 22º 

Carteira do Fundo e Nível de Risco  

1. Carteira do Fundo. Mensalmente, com referência ao último dia do mês, a Sociedade Gestora 

divulgará no sistema de difusão de informação da CMVM a composição discriminada da carteira 

do Fundo, o respetivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação. 

2. Nível de risco. A Sociedade Gestora informa os investidores sempre que assim se justifique mas 

sempre com uma periodicidade mínima semestral, no sistema de difusão de informação da 

CMVM, da evolução do nível de risco inerente ao Fundo, incluindo uma descrição dos respetivos 

condicionantes e de quaisquer factos relevantes, com impacto no valor do património do Fundo. 

3.     Número de unidades de participação. O número de unidades de participação, à data de 31 de 

dezembro de 2017 é 2326. 

Artigo 23º 

Documentação do Fundo 
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1. Os documentos do Fundo, encontram-se disponíveis na sede da Sociedade Gestora e da Entidade 

Depositária. 

2. O Prospeto, este Regulamento de Gestão e os Relatório e Contas são igualmente disponibilizados 

através do sistema de difusão da CMVM e através dos locais e meios utilizados pelas entidades 

colocadoras para distribuição das unidades de participação. 

 

CAPÍTULO VI 

CONTAS DO FUNDO 

Artigo 24º 

Relatório e Contas do Fundo 

1. Encerramento e disponibilização. As contas do Fundo são encerradas anualmente, com 

referência a 31 de dezembro, e semestralmente, com referência a 30 de junho, sendo 

acompanhadas de relatório de gestão e relatório do auditor registado na CMVM, de acordo com 

o estabelecido na lei, sendo disponibilizados respetivamente nos três e dois meses seguintes pelos 

meios previstos no artigo anterior. 

2. Aviso. Assim que estejam disponíveis, os participantes do Fundo serão avisados através do 

sistema de difusão de informação da CMVM de tal circunstância. 

3. Envio. Os Relatório e Contas serão enviados sem encargos para os participantes que o pretendam.  

 

CAPÍTULO VII 

CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO E DO 

RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

Artigo 25º 

Liquidação do Fundo 

1. Decisão. A Sociedade Gestora, na defesa dos interesses dos participantes com salvaguarda do 

mercado, poderá (i) decidir a liquidação e subsequente partilha do Fundo, ouvida a Assembleia 

de Participantes, ou (ii) submeter proposta de liquidação à Assembleia de Participantes, que 

poderá aprovar a proposta por maioria simples. 

2. Comunicação subsequente. Decidida, nos termos do número anterior, a liquidação do Fundo, a 

Sociedade Gestora comunicará imediatamente esse facto à CMVM e através sistema de difusão 

de informação da CMVM, indicando o prazo previsto para a conclusão do processo de liquidação. 

3. Processo. A dissolução do Fundo será sempre precedida de uma auditoria completa às suas 

demonstrações financeiras, bem como de uma avaliação independente e atualizada do seu 
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património. Decidida a liquidação do Fundo, a Sociedade Gestora realizará o ativo, pagará o 

passivo e distribuirá aos participantes, por meio da Entidade Depositária, o produto da liquidação, 

na proporção das unidades de participação detidas. O reembolso dos participantes ocorrerá no 

prazo máximo de um ano a contar da data do início da liquidação do Fundo. 

4. Valor final de liquidação. O valor final de liquidação do Fundo é divulgado pela Sociedade 

Gestora, através dos locais e meios utilizados pelas entidades colocadoras para comercialização 

das unidades de participação e ainda através do sistema de difusão de informação da CMVM, no 

decurso dos cinco dias subsequentes ao seu apuramento definitivo, devendo as contas de 

liquidação do Fundo ser enviadas à CMVM no mesmo prazo. 

5. O pagamento aos participantes ocorre no prazo máximo de cinco dias úteis a contar   da data do 

encerramento da liquidação. 

 

CAPÍTULO VIII 

REGIME FISCAL 

Artigo 26º 

Fundo 

1. Os rendimentos obtidos por organismos de investimento imobiliário (OII), que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional, têm o seguinte regime fiscal: 

a) IRC: 

i. Os OII são sujeitos a tributação em sede de IRC, sendo o lucro tributável correspondente ao 

resultado líquido do exercício, deduzido dos rendimentos capitais, prediais e mais-valias 

(mobiliárias e imobiliárias), tal como resultam qualificados para efeitos de IRS, exceto quando 

tais rendimentos provenham de entidades com residência ou domicílio em país, território ou 

região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada em 

portaria governamental. Não relevam, também, para a determinação do lucro tributável, os 

gastos associados aos rendimentos capitais, prediais e mais-valias que não são computados para 

efeitos de apuramento do lucro tributável. 

ii. Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, 

incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que 

revertam para os OII, bem como os gastos que não são considerados como dedutíveis e 

previstos no Código do IRC. 

iii. Concorrem para a determinação do lucro tributável designadamente as despesas com a 

fiscalização externa, os gastos com a avaliação dos imóveis e outros encargos 

administrativos, tais como taxas de supervisão e imposto do selo correspondente à verba 

29 da Tabela Geral do Imposto do Selo. 
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iv. Os prejuízos fiscais apurados pelos OII são reportáveis, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 

52.º do Código do IRC, por um período máximo de 5 anos, não podendo a dedução do 

prejuízo fiscal exceder 70% do lucro tributável dos períodos de tributação em que se 

proceda à referida dedução. 

v. Ao lucro tributável determinado aplica-se a taxa geral IRC (no ano de 2017 - 21%).  

vi. Os OII estão isentos de Derrama Municipal e Derrama Estadual. 

vii. Os OII não estão sujeitos a retenção na fonte, quanto aos rendimentos que aufiram. 

viii. As mais-valias de imóveis adquiridos antes de 1 de julho de 2015 são tributadas nos termos 

do regime em vigor até 30 de junho de 2015 na proporção correspondente ao período de 

detenção daqueles ativos até 30 de junho de 2015, enquanto as mais-valias apuradas com 

os restantes ativos adquiridos antes de 1 de julho de 2015 são tributadas nos termos do 

regime em vigor até 30 de junho de 2015, considerando-se, para este efeito, como valor de 

realização, o valor de mercado a 30 de junho de 2015. 

 

 

b) Imposto do Selo: 

i. Os OII estão sujeitos a tributação em Imposto do Selo, incidente sobre o ativo líquido global 

corresponde à média dos valores comunicados à CMVM ou divulgados pelas entidades 

gestoras no último dia de cada mês do trimestre, com exceção do valor correspondente aos 

ativos relativos a unidades de participação ou participações sociais detidas em organismos 

de investimento coletivo abrangidos pelo regime estabelecido no artigo 22º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. A taxa de imposto é de 0,0125%, a liquidar trimestralmente. 

ii. A aquisição de imóveis para integrarem o património do Fundo está sujeita a imposto de 

selo, a uma taxa de 0,8% que incidirá sobre o mais elevado dos seguintes valores: o preço 

declarado ou o valor que consta na respetiva matriz predial. 

 

c) IMI e IMT: 

São sujeitas às taxas gerais aplicáveis de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) as aquisições de prédios para 

integrarem o Fundo. 

Artigo 27º 

Participantes 

1. A tributação, ao abrigo do atual regime fiscal, incide apenas sobre a parte dos rendimentos gerados a 

partir de 1 de julho de 2015. 

2. Os rendimentos que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou 

mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, caso em que, exceto quando seja identificado 

o beneficiário efetivo, os rendimentos são tributados, por retenção na fonte a título definitivo à taxa de 

35%. 
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2. Aos participantes, residentes fiscais em Portugal, aplica-se o seguinte regime: 

a) Residentes fiscais em Portugal: 

i. Pessoas singulares - IRS: 

Investidor sujeito passivo de IRS fora do âmbito duma atividade comercial, industrial ou 

agrícola: 

a. os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) são sujeitos a retenção na 

fonte à taxa definitiva de 28%, salvo opção do titular pelo englobamento; 

b. os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de participação (mais-valias) são 

sujeitos a retenção na fonte à taxa definitiva de 28%, salvo opção do titular pelo 

englobamento; 

c. os rendimentos decorrentes da transmissão onerosa de unidades de participação (mais 

valias), são sujeitos a tributação à taxa especial de 28% sobre o saldo líquido positivo das 

mais e menos-valias; 

Investidor sujeito passivo de IRS no âmbito duma atividade comercial, industrial ou agrícola: 

a. os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) são sujeitos a retenção na 

fonte à taxa de 28% (pagamento de imposto por conta).; 

b. os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de participação ou da transmissão 

onerosa de unidades de participação (mais-valias), concorrem para o apuramento da 

matéria coletável do sujeito passivo, sujeito às taxas de IRS e demais taxas adicionais e 

extraordinária de IRS aplicáveis; 

ii. Pessoas coletivas - IRC 

Investidor sujeito passivo de IRC não isento: 

a. os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) são sujeitos a retenção na 

fonte à taxa de 25% (pagamento de imposto por conta); 

b. os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de participação ou da transmissão 

onerosa de unidades de participação concorrem para a formação do lucro tributável nos 

termos do código do IRC; 

Investidor sujeito passivo isento de IRC salvo no que se refere a rendimentos de capitais: 

a. os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) são sujeitos a retenção na 

fonte definitiva à taxa de 25%; 

b. os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de participação ou da transmissão 

onerosa de unidades de participação estão isentos de IRC;  

Investidor sujeito passivo isento de IRC: 

a. Os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) e os decorrentes do resgate 

de unidades de participação ou da transmissão onerosa de unidades de participação, estão 

isentos de IRC 
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b) Não residentes fiscais em Portugal: 

Pessoas singulares: 

Não residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável 

constante de lista aprovada por portaria governamental, que não possuam um estabelecimento 

estável em território português ao qual estes rendimentos sejam imputáveis:  

a. os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) e os decorrentes do resgate 

de unidades de participação são sujeitos a retenção na fonte definitiva à taxa de 10% 

(qualificados com rendimentos de bens imóveis, incluindo para efeitos da aplicação das 

Convenções destinadas a evitar a dupla tributação celebradas por Portugal); 

b. os rendimentos decorrentes da transmissão onerosa de unidades de participação são 

sujeitos a tributação autónoma à taxa de 10%; 

Residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável 

constante de lista aprovada por portaria governamental:  

a. Os rendimentos distribuídos pelos OII são sujeitos a retenção na fonte à taxa definitiva de 

35%. (qualificados com rendimentos de bens imóveis, incluindo para efeitos da aplicação 

das Convenções destinadas a evitar a dupla tributação celebradas por Portugal); 

b. Os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de participação (mais valias), são 

sujeitos a tributação à taxa especial de 35% sobre o saldo líquido positivo das mais e 

menos-valias. 

c. Os rendimentos decorrentes de transmissão de unidades de participação (mais-valias), são 

sujeitos a tributação à taxa de 28% sobre o saldo líquido positivo das mais e menos-valias. 

 

b) Pessoas coletivas: 

Não residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável 

constante de lista aprovada por portaria governamental; e que não sejam detidas, direta ou 

indiretamente, em mais de 25% por entidades ou pessoas singulares residentes em território 

português e que não possuam um estabelecimento estável em território português ao qual estes 

rendimentos sejam imputáveis: 

a. os rendimentos distribuídos pelos OII (rendimentos prediais) e os decorrentes do resgate 

de unidades de participação são sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 10% 

(qualificados com rendimentos de bens imóveis, incluindo para efeitos da aplicação das 

Convenções destinadas a evitar a dupla tributação celebradas por Portugal); 

b. os rendimentos decorrentes da transmissão onerosa de unidades de participação são 

sujeitos a tributação autónoma à taxa de 10%; 

Quando sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades ou pessoas 

singulares residentes em território português e as entidades detidas não sejam residentes noutro 

Estado membro da União Europeia, num Estado membro do Espaço Económico Europeu que 
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esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à 

estabelecida no âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e se 

encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a troca de informações:  

a. os rendimentos distribuídos pelos OII são sujeitos a retenção na fonte à taxa definitiva de 

25% (qualificados com rendimentos de bens imóveis, incluindo para efeitos da aplicação 

das Convenções destinadas a evitar a dupla tributação celebradas por Portugal); 

b. os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de participação e da transmissão 

onerosa de unidades de participação são tributados à taxa de 25%; 

Quando sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante de lista aprovada por portaria governamental:  

a. os rendimentos distribuídos pelos OII e os rendimentos decorrentes do resgate de unidades 

de participação são sujeitos a retenção na fonte à taxa definitiva de 35%, e  

b. os rendimentos decorrentes da transmissão onerosa de unidades de participação são 

tributados à taxa de 25%; 

CAPÍTULO IX 

Artigo 28º 

Estipulação de Foro 

Para as questões emergentes da execução ou interpretação deste Regulamento de Gestão, bem como dos 

actos de gestão por ele enquadrados, é competente o Foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia 

a qualquer outro. 

 


