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CAPÍTULO I – INFORMAÇÕES  GERAIS  SOBRE  O  FUNDO,   A   SOCIEDADE  

                    GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 

 

 

1. O FUNDO 

 

1.1 – Denominação do Fundo 

 

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO VILA GALÉ, 

adiante designado abreviadamente por “FUNDO” ou “FUNDO VILA 

GALÉ” é uma instituição de investimento colectivo. 

 

1.2 – Tipo de Fundo 

   

Trata-se de um fundo de investimento imobiliário fechado de 

subscrição particular, constituído de harmonia com a legislação em 

vigor. 

 

1.3 - Data de autorização da constituição do FUNDO pela CMVM, duração 

e data de constituição 

 

a) A constituição do FUNDO foi autorizada pela Portaria nº 147/93 

(2ª. Série) do Ministério das Finanças, publicada no Diário da 

República nº 154, II Série, de 3 de Julho de 1993, tendo sido 

constituído em 11 de Janeiro de 1995, por um prazo de 10 anos, 

prorrogável por períodos sucessivos de cinco anos. 

 

b) Caso a Assembleia de Participantes, reunida nos termos do 

disposto no ponto 2 do Capítulo IV deste regulamento de gestão, 

delibere a prorrogação do prazo de duração do FUNDO, tanto a 

contar do termo do  prazo inicial  estabelecido  na  alínea anterior,  
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como do termo de cada uma das suas eventuais prorrogações,    

deverá para o efeito divulgar tal facto, por um dos meios previstos 

legalmente para o cumprimento dos deveres de informação pelos 

fundos de investimento imobiliário, até seis meses antes do termo do 

período que estiver a decorrer. 

 

c) Com excepção do previsto na alínea seguinte, a prorrogação do 

prazo do FUNDO em nada afectará os direitos e obrigações da 

sociedade gestora, da entidade depositária ou dos participantes, 

nos termos da lei e deste regulamento de gestão. 

 

d) Sempre que o prazo de duração do FUNDO seja prorrogado, os 

participantes que tiverem manifestado, por escrito, estarem 

contra a prorrogação, terão direito ao reembolso das unidades de 

participação que detiverem, devendo comunicar tal intenção à 

sociedade gestora por carta registada a enviar para sua sede 

social, no prazo que para o feito tiver sido fixado na Assembleia 

de Participantes em que for deliberada a prorrogação do prazo de 

duração do FUNDO. 

 

1.4 - Data da última actualização do Regulamento de Gestão 

 

- O Regulamento de Gestão do FUNDO foi actualizado pela última vez 

em 29 de Outubro de 1997, encontrando-se publicado no Boletim de 

Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa, nº 16.639, da mesma data. 

 

1.5 – Número de Participantes do Fundo 

 

- O FUNDO tem 24 participantes. 

 

1.6 – Capital do Fundo 
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- O FUNDO é essencialmente composto por um conjunto de valores 

imobiliários, resultantes da aplicação de um capital inicial de €  

3.740.984,23 representado por 750.000 unidade de participação. 

 

1.7 – Aumento ou redução de capital do Fundo 

 

- Mediante autorização prévia da CMVM, o capital do FUNDO poderá 

ser aumentado ou reduzido, uma ou mais vezes. 

 

- Os aumentos de capital do FUNDO serão feitos por subscrição 

particular, sendo as unidades de participação subscritas nos balcões 

da entidade depositária. 

 

2. A SOCIEDADE GESTORA 

 

2.1 - Denominação e sede da sociedade gestora 

 

- O FUNDO é administrado pela VILA GALÉ GEST – SOCIEDADE 

GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S.A. com 

sede no Hotel Vila Galé Estoril, na Av. Marginal, 2766-901 Estoril, 

adiante designada abreviadamente por VILA GALÉ GEST ou 

SOCIEDADE GESTORA. 

 

2.2 – Tipo de capital subscrito e realizado da Sociedade gestora 

 

- A SOCIEDADE GESTORA é uma sociedade anónima com o capital 

social de 375.000 Euros integralmente subscrito e realizado. 

 

2.3 – Data de constituição da sociedade gestora e data de autorização 
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- A VILA GALÉ GEST foi constituída em 3 de Agosto de 1993 tendo a 

sua constituição sido autorizada pelo Banco de Portugal em 13 de 

Maio de 1993. 

 

2.4 – Membros dos Órgãos Sociais 

 

2.4.1 - O Conselho de Administração da VILA GALÉ GEST é composto pelos 

seguintes membros: 

 

= Maria Filomena Arriaga da Câmara Stone Sanz Pinto – Presidente 

= Carlos Jorge Tomás Ruivo – Vice-Presidente 

= Gonçalo Nuno Stoffel Rebelo de Almeida - Vogal 

 

2.4.2 – A Mesa da Assembleia Geral da VILA GALÉ GEST tem como 

Presidente, Francisco Maria Teles da Costa Seabra e como Secretário 

João Diogo da Cunha Pereira Mascarenhas Cardoso. 

 

2.4.3 – O Conselho Fiscal da VILA GALÉ GEST é composto pelos seguintes 

membros efectivos: 

 

= Bernardino Ribeiro Branco – Presidente 

= Maria da Conceição dos Santos Varejão 

= Ana Maria Dias Falé, Revisora Oficial de Contas nº 1100 

 

O membro suplente é Justino Mendes dos Santos Romão, Revisor 

Oficial de Contas nº 379. 

 

2.5 - Principais funções exercidas pelos membros do Conselho de 

Administração fora da SOCIEDADE GESTORA 

 

= Maria Filomena Arriaga da Câmara Stone Sanz Pinto  
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– Directora dos Serviços Jurídicos da sociedade Vila Galé – Sociedade 

de Empreendimentos Turísticos, S.A. 

 

= Carlos Jorge Tomás Ruivo  

- Administrador da Atlas – Sociedade de Construções, S.A. 

- Administrador da Joticasa – Sociedade de Construções, S.A. 

- Administrador da Nutricampo – Produção de Rações, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Suigranja – Sociedade 

Agrícola, S.A. 

- Administrador da Probar – Indústria Alimentar, S.A. 

 

 = Gonçalo Nuno Stoffel Rebelo de Almeida  

 - Director Comercial da sociedade Vila Galé – Sociedade de 

Empreendimentos Turísticos, S.A. 

 - Gerente da sociedade Marevento – Actividades Recreativas e 

Turísticas, Lda. 

 

2.6 - Relações de grupo com as outras entidades [depositário, entidades 

colocadoras, consultores e outros prestadores de serviços] e 

identificação do grupo económico a que pertencem, se for caso disso.  

 

A VILA GALÉ – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

S.A., detentora de 30% do capital social da sociedade gestora, 

presta-lhe serviços técnicos e administrativos. 

 

2.7 – Outros fundos geridos pela VILA GALÉ GEST de acordo com o Mapa 

A 

 

- Não aplicável. 

 

2.8 – Obrigações/Funções da Vila Galé Gest 
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2.8.1 - Compete à VILA GALÉ GEST, na sua qualidade de gestora e legal 

representante do FUNDO, administrá-lo de acordo com critérios de 

elevada diligência e competência profissional e no interesse exclusivo 

dos participantes. 

 

2.8.2 – À VILA GALÉ GEST, enquanto sociedade gestora do FUNDO, 

compete designadamente: 

 

a) – Determinar o valor patrimonial das unidades de participação e 

fixar os rendimentos a distribuir; 

b) – Exercer os direitos directa e indirectamente relacionados com os 

bens do FUNDO; 

c) – Comprar, vender, fazer construir, arrendar, trocar, valorizar e, 

em geral, transaccionar quaisquer bens imóveis, bem como, nos 

termos da lei e do presente Regulamento, alienar ou adquirir, 

subscrever, trocar ou receber valores mobiliários, tudo com 

observância das restrições impostas pela Lei ou por este 

Regulamento; 

d) – Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por 

lei ou pelo Regulamento de Gestão; 

e) – Emitir, em ligação com a entidade depositária, as unidades de 

participação e autorizar o seu reembolso; 

f) – Seleccionar os valores que devem constituir o FUNDO, de acordo 

com a política de investimentos prevista no respectivo 

Regulamento de Gestão, e efectuar ou dar instruções à entidade  

depositária para que esta efectue as operações adequadas à 

execução dessa política; 

g) – Manter em dia a escrita do FUNDO e actualizados todos os 

registos relativos às unidades de participação, nomeadamente, os 

respeitantes ao seu valor, titularidade, às transacções efectuadas 

e aos rendimentos distribuídos. 
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3. O DEPOSITÁRIO 

 

3.1 – Denominação e sede do depositário 

 

- As funções de depositário são exercidas pelo Banco BPI, S.A., com 

sede na Rua Sá da Bandeira, nº 20, 4000-427 Porto, adiante 

designado abreviadamente por BPI ou ENTIDADE DEPOSITÁRIA. 

 

3.2. - Obrigações/funções da entidade depositária 

 

3.2.1 – Compete ao BPI,  nos  termos  legais, como entidade depositária do  

 FUNDO, designadamente: 

 

a) – Receber em depósito ou inscrever em registo os valores 

mobiliários do Fundo, consoante sejam titulados ou escriturais; 

b) – Efectuar todas as compras e vendas dos valores mobiliários do 

FUNDO de que a ENTIDADE GESTORA o incumba, as operações 

de cobrança de juros, dividendos e outros rendimentos por eles 

produzidos, bem como as operações decorrentes do exercício de 

outros direitos de natureza patrimonial relativos aos mesmos 

valores; 

c) – Receber e satisfazer os pedidos de subscrição e de resgate de 

unidades de participação; 

d) – Pagar aos participantes a sua quota-parte nos lucros do FUNDO; 

e) – Ter em dia a relação cronológica de todas as operações 

realizadas e estabelecer trimestralmente o inventário 

discriminado dos valores à sua guarda; 

f) – Assumir uma função de vigilância e garantir perante os 

participantes o cumprimento do Regulamento de Gestão do 

FUNDO, especialmente no que se refere à política de 

investimentos. 
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3.2.2 -  O BPI deve ainda: 

 

a) – Assegurar que a venda, a emissão, o reembolso e a anulação 

das unidades de participação sejam efectuados de acordo com a 

Lei e o Regulamento de Gestão; 

b) – Assegurar que o cálculo do valor das unidades de participação 

se efectue de acordo com a Lei e o Regulamento de Gestão; 

c) – Executar as instruções da ENTIDADE GESTORA, salvo se forem 

contrárias à Lei ou ao Regulamento de Gestão; 

d) – Assegurar que, nas operações relativas aos valores que 

integram o FUNDO, a contrapartida lhe seja entregue nos prazos 

conformes à prática do mercado; 

e) – Assegurar que os rendimentos do FUNDO sejam aplicados em 

conformidade com a Lei e o Regulamento de Gestão; 

f) – Registar as unidades de participação do FUNDO não integradas 

em sistema centralizado. 

 

3.2.3 – A VILA GALÉ GEST e o BPI respondem solidariamente perante os 

participantes pelo cumprimento das obrigações contraídas nos termos 

da Lei e do Regulamento de Gestão. 

3.2.4 – Para efeitos do disposto no ponto 3.2.3 antecedente a SOCIEDADE 

GESTORA e a ENTIDADE DEPOSITÁRIA só responderão pelos 

prejuízos resultantes da violação culposa das referidas obrigações. 

 

4. AS ENTIDADES COLOCADORAS  

 

4.1  - Identificação das entidades colocadoras 

 

Nos aumentos de capital as unidades de participação poderão ser 

subscritas nas instalações da SOCIEDADE GESTORA ou nos balcões 

da ENTIDADE DEPOSITÁRIA. 
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5.  OS PERITOS AVALIADORES 

 

5.1 - Identificação dos peritos avaliadores 

 

Os peritos avaliadores do FUNDO são: 

 

a) – José Luís Alves de Pádua e Silva; 

b) – Adriano Marques; 

c) – José Manuel Oliveira e Costa; 

 

5. AS ENTIDADES SUBCONTRATADAS 

 

6.1. - Identificação das entidades subcontratadas 

  

- Sem prejuízo da contratação, sempre que tal se considere 

necessário para o bom desempenho do FUNDO, dos serviços externos 

considerados adequados a cada situação são as seguintes as 

entidades subcontratadas: 

 

Auditores do Fundo: BL& C – Auditores e Consultores, Lda. 

 

7. REVISOR OFICIAL DE CONTAS DO FUNDO 

 

7.1 – Identificação do Revisor Oficial de Contas do Fundo 

 

As funções de Revisor Oficial de Contas do FUNDO são exercidas por 

António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, SROC 

inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de contas sob o nº 51 e na 

CMVM sobre o nº 1254. 
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CAPÍTULO II – POLÍTICA  DE INVESTIMENTO DO  PATRIMÓNIO  DO    

                      FUNDO   E   POLÍTICA  DE RENDIMENTOS 

 

1. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 

1.1 - Política de Investimento do Fundo 

 

1.1.1 - Identificação do objectivo, tipo de Fundo em causa, estratégia de 

investimento, identificação do tipo de imóveis e de instrumentos 

financeiros que compõem a carteira e respectivos limites percentuais 

 

= A política de investimento do FUNDO será pautada por critérios de 

segurança e rentabilidade, na perspectiva da valorização e defesa dos 

interesses dos participantes e dará o maior ênfase possível aos 

investimentos em activos imobiliários de boa qualidade nos quais, na 

medida em que tal lhe seja permitido por Lei e se revele adequado à 

prossecução dos objectivos do FUNDO, serão aplicados a quase 

totalidade dos capitais disponíveis. 

 

= A aplicação em imóveis já arrendados que permitam a 

rentabilização imediata dos capitais investidos será especialmente 

privilegiada. No entanto, será também considerada a aplicação em 

casos que, com elevado grau de segurança, apresentem uma 

perspectiva de obtenção de mais valias no domínio do curto prazo. 

 

Finalmente, poderão ser consideradas aplicações em produtos 

imobiliários para construção, recuperação e/ou reconversão. 

 

1.1.2 – O nível de especialização do Fundo, designadamente, em termos 

sectoriais ou geográficos 
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- Para a realização eficaz dos objectivos que se propõe, a política de 

investimentos do FUNDO será norteada por princípios de 

diversificação de riscos e de segurança, bem como por critérios de 

rentabilidade efectiva ou potencial, privilegiando em cada momento 

os segmentos de mercado que, de acordo com esses princípios e 

critérios, se revelem mais atractivos. Em conformidade o FUNDO não 

privilegiará qualquer sector ou zona geográfica. 

 

1.2 - Benchmark (parâmetro de referência do mercado)  

 

- Não aplicável. 

 

1.3 – Limites legais ao investimento 

 

- A composição do património do FUNDO terá em conta o 

estabelecido na Lei para os fundos de investimento imobiliário 

fechados de subscrição particular, pautando-se, nomeadamente, 

pelas seguintes regras: 

 

a) – O valor dos imóveis não poderá representar menos de 80% do 

activo total do FUNDO; 

b) – As unidades de participação em fundos de investimento 

imobiliário não poderão representar mais de 10% do activo total 

do FUNDO; 

c) A Sociedade Gestora não poderá, relativamente ao conjunto de 

fundos que administre, adquirir mais de 20% das unidades de 

participação de um fundo de investimento imobiliário; 

d) O FUNDO poderá endividar-se até um limite de 30% do seu activo 

total. 

 

2. - DERIVADOS, REPORTES E EMPRÉSTIMOS 
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- A SOCIEDADE GESTORA poderá recorrer à utilização de 

instrumentos financeiros derivados para cobertura do risco 

cambial e de taxa de juro proveniente do património do FUNDO. 

 

- A exposição resultante aos activos subjacentes dos instrumentos 

financeiros derivados não pode ser superior ao valor do património 

líquido do FUNDO. 

 

- Sempre que sejam utilizados instrumentos financeiros derivados 

transaccionados fora de mercados regulamentados a exposição 

que o FUNDO pode apresentar, relativamente a cada contraparte, 

não pode ser superior a um terço do respectivo património. 

 

- Os instrumentos financeiros derivados a utilizar poderão ser 

negociados em qualquer mercado financeiro da União Europeia ou  

dos Estados Unidos da América, desde que reconhecidos pelas 

respectivas autoridades de supervisão. 

 

3. - VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS 

 

Imóveis 

 

- Os imóveis detidos pelo FUNDO devem ser avaliados por, pelo 

menos, dois peritos avaliadores independentes nomeados de 

comum acordo entre a SOCIEDADE GESTORA e a ENTIDADE 

DEPOSITÁRIA, com uma periodicidade mínima bienal. 

 

- As aquisições de imóveis, as respectivas alienações assim como 

o desenvolvimento de projectos de construção serão precedidos 

de avaliação. 
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- Os imóveis detidos pelo FUNDO são ainda avaliados sempre que 

ocorra uma alteração significativa do seu valor. 

 

- Os imóveis devem ser valorizados no intervalo compreendido 

entre o respectivo valor de aquisição e a média simples do valor 

atribuído pelos respectivos peritos avaliadores nas últimas 

avaliações efectuadas. 

 

Outros activos 

 

As unidades de participação de fundos de investimento não 

admitidas à negociação em mercado regulamentado são avaliadas 

ao último valor divulgado ao mercado pela respectiva entidade 

gestora. 

 

Os restantes valores mobiliários passíveis de integrar o património 

do FUNDO são avaliados ao preço de fecho do mercado mais 

representativo e com maior liquidez onde os valores se encontrem 

admitidos à negociação, ou na sua falta, ao seu justo valor tendo 

por base o seu valor contabilístico ajustado, e em última análise, 

pelo seu valor de aquisição. 

 

3.1 – Momento de referência da valorização 

 

- O Valor das unidades de participação do FUNDO é calculado e 

publicado com referência ao último dia útil de cada mês. 

 

3.2 – Regras de valorimetria e cálculo do valor da unidade de 

participação 
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= Compete à VILA GALÉ GEST calcular o valor de cada unidade de 

participação, de acordo com os critérios financeiros e com as 

normas legalmente estabelecidas. 

 

= O valor de cada unidade de participação é o seu valor 

patrimonial calculado mensalmente e determinado dividindo o 

valor líquido global do FUNDO pelo número de unidades de 

participação emitidas. 

 

4. - COMISSÕES E ENCARGOS A SUPORTAR PELO FUNDO 

 

4.1 Comissão   de  gestão:  valor,  modo  de  cálculo  e  condições  de 

cobrança da Comissão de Gestão. 

 

= A VILA GALÉ GEST cobrará trimestralmente ao FUNDO uma 

comissão de gestão de 0,25% ao ano calculada mensalmente 

sobre o valor líquido global do FUNDO. 

 

4.2 Comissão de Depósito: valor, modo de cálculo e condições de 

cobrança da comissão de depósito. 

 

= O BPI, na sua qualidade de entidade depositária, receberá do 

FUNDO uma comissão anual de 0,25%, calculada mensalmente 

sobre o valor líquido global do FUNDO. 

 

4.3 Outros Encargos 

 

- Para além de todas as despesas e encargos previstos na lei e no 

presente regulamento de gestão, o FUNDO suportará todas as 

despesas, encargos e responsabilidades, relativas ou decorrentes 

das   aquisições,   alienações,  construções  e  arrendamentos   de  
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imóveis ou valores mobiliários por conta do FUNDO, as  relativas 

ou decorrentes da administração dos activos do FUNDO, bem 

como as relativas ou decorrentes da concepção e execução de 

projectos de desenvolvimento imobiliário, nomeadamente: 

 

a) Conservação e manutenção dos imóveis que integrem o 

património do FUNDO; 

b) Despesas de condomínio, incluindo água, electricidade, 

esgotos, segurança, vigilância, jardinagem, manutenção e 

conservação de equipamentos, administração de 

condomínio, etc.; 

c) Seguros; 

d) Impostos, taxas e outras imposições legalmente exigíveis; 

e) Encargos notariais e registrais e outros encargos 

legalmente exigidos; 

f) Avaliações relativas à aquisição e alienação de bens 

patrimoniais adquiridos pelo Fundo, desde que o negócio se 

concretize, bem como reavaliações a efectuar nos termos 

da lei; 

g) Pareceres técnicos relativos à aquisição, desenvolvimento e 

alienação de bens patrimoniais; 

h) Taxas de supervisão; 

i) Auditorias às contas do FUNDO impostas por lei; 

j) Despesas com publicidade e promoção de bens do FUNDO; 

l) Comissões de mediação, nos termos da legislação em vigor; 

desde que o negócio se concretize; 

m) Honorários de advogados e solicitadores obrigatoriamente 

constituídos em causas directamente relacionadas com bens 

e direitos do FUNDO. 

n) Preparos, custas e outras despesas judiciais; 
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5. REGRAS DE DETERMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO FUNDO E DA 

SUA AFECTAÇÃO 

 

 

 

Na determinação dos resultados do FUNDO serão rigorosamente 

cumpridas as instruções constantes dos regulamentos emitidos 

pela CMVM. 

 

Sempre que haja lugar a uma distribuição de resultados, nos 

termos do presente Regulamento de Gestão, procurar-se-á afectar 

à mesma a totalidade julgada disponível. 

 

6. POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

6.1 A SOCIEDADE GESTORA procederá à distribuição, total ou parcial, 

dos rendimentos do FUNDO, com a periodicidade que por aquela 

for definida, tendo sempre presente o acautelamento dos 

interesses do FUNDO e dos seus participantes. 

 

6.2 Os rendimentos a distribuir pelo FUNDO são os que resultem dos 

proveitos líquidos das suas aplicações e das mais-valias 

realizadas, deduzidos os encargos que o FUNDO suportar nos 

termos deste Regulamento de Gestão, sem prejuízo das 

necessidades de liquidez inerentes à actividade e prossecução da 

política de investimento do FUNDO. 

 

CAPÍTULO III – UNIDADES    DE    PARTICIPAÇÃO    E   CONDIÇÕES  DE  

   SUBSCRIÇÃO E RESGATE 

 

 

1.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 - Definição 
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= As unidades de participação, com características iguais, 

correspondem às quotas partes de que os participantes são 

titulares nos valores que constituem o património do FUNDO. 

 

1.2 – Forma de Representação 

 

1.2.1 - As unidades de participação serão tituladas por certificados 

representativos de uma ou mais unidades, nominativos ou ao 

portador. 

 

1.2.2 -A VILA GALÉ GEST poderá, a todo o tempo, decidir que as 

unidades de participação adoptem a forma escritural, com 

observância do regime aplicável do Código dos Valores 

Mobiliários. 

 

2. VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Valor inicial 

 

- As unidades de participação tiveram um valor inicial de 

subscrição correspondente a  € 4,99 cada. 

 

2.2 – Valor para feitos de subscrição 

 

- Uma vez que o FUNDO VILA GALÉ é um fundo de investimento 

imobiliário fechado, as subscrições só podem ser realizadas em 

aumentos de capital. Nesse caso, o preço de subscrição das 

unidades de participação emitidas ao abrigo do aumento de 

capital é igual ao valor patrimonial da unidade de participação 
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calculado no dia em que for efectuada a respectiva liquidação 

financeira. 

 

 

 

2.3 – Valor para efeitos de regaste 

 

- O valor das unidades de participação, para efeitos de resgate é, 

nos casos em que este é permitido, o seu valor patrimonial 

relativo ao dia do pagamento do resgate, determinado dividindo o 

valor global liquido dos bens do FUNDO, pelo número de unidades 

de participação em circulação antes do resgate, deduzido de uma 

comissão de 1/00. 

 

3. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO 

 

3.1 – Mínimos de subscrição 

 

- Não aplicável 

 

3.2 – Comissões de subscrição 

 

- Por cada unidade de participação subscrita em aumento de 

capital, a ENTIDADE DEPOSITÁRIA cobrará dos subscritores uma 

comissão de 1/00 sobre o preço de emissão, que acrescerá a este 

último. 

  

3.3 – Data da subscrição efectiva 

 

- Dado tratar-se de um Fundo de Investimento imobiliário 

fechado, as subscrições só podem ser realizadas em aumentos de 

capital, sendo que a liquidação física e financeira das subscrições 

é feita no dia útil imediatamente a seguir ao termo do período no 

qual as mesmas foram efectuadas. 
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4.  CONDIÇÕES DE RESGATE 

 

 

 

- Dado tratar-se de um fundo de investimento imobiliário fechado    

os resgates não são permitidos. No entanto, sempre que o prazo 

de duração do FUNDO seja prorrogado, os participantes que 

tiverem manifestado, por escrito, estarem contra a prorrogação, 

terão direito ao reembolso das unidades de participação que 

detiverem, nos termos definidos no presente Regulamento de 

Gestão. 

 

4.1 – Comissões de resgate 

 

    - A comissão de resgate das unidades de participação, a cobrar 

pelo BPI, nos casos em que este é permitido, é de 1/00  do valor para 

efeitos de resgate definido no ponto 2.3. do Capítulo III do presente 

Regulamento de Gestão. 

 

     4.2  - Pré-aviso 

  

             - Não aplicável.  

 

      CAPÍTULO IV – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

      1. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

1.1 A subscrição de unidades de participação do FUNDO implica a 

aceitação do presente Regulamento de Gestão e confere à 

SOCIEDADE GESTORA os poderes necessários para realizar os 

actos de administração do FUNDO. 

 

1.2 Os participantes têm direito, designadamente: 
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a) A obter o Regulamento de Gestão junto da VILA GALÉ GEST 

e do BPI; 

a) À titularidade da sua quota-parte dos valores que integram 

o FUNDO; 

b) A subscrever e resgatar as unidades de participação nos 

termos da lei e nas condições constantes do Regulamento 

de Gestão do FUNDO; 

c) A desinvestir em caso de prorrogação do prazo de duração 

do FUNDO; 

d) No caso de liquidação do FUNDO, à quota-parte 

correspondente às unidades de participação que possuírem; 

e) Aos rendimentos do FUNDO que venham a ser distribuídos; 

f) A pronunciarem-se em Assembleia de Participantes; 

g) A consultar os documentos de prestação de contas do 

FUNDO e a solicitar o respectivo envio sem qualquer 

encargo. 

h) A ser ressarcidos pela VILA GALÉ GEST 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 efectivamente utilizado nas subscrições 

e resgates seja igual ou superior a 0,5% do valor da 

unidade de participação, sem prejuízo do exercício do 

direito de indemnização que lhe seja reconhecido, nos 

termos gerais de direito. 

 

2. ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES 
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1.  A  Assembleia  de  Participantes  é  constituída  pelos  detentores de  

 

 

 

 

unidades de participação, correspondendo um voto a cada uma das 

unidades de participação emitidas, deliberando sobre as matérias 

que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo presente Regulamento de 

Gestão. 

       

2. Em  caso algum, a Assembleia  pode  pronunciar-se  sobre  decisões  

concretas de investimento ou aprovar orientações ou 

recomendações sobre esta matéria que não se limitem ao exercício 

da competência referida na alínea b) do nº 1 do Art. 45º do Decreto-

Lei nº 60/2002 e 20 de Março. 

 

3. A Assembleia  de Participantes deverá ser convocada sempre que a 

lei o determine, a sociedade gestora  entenda conveniente ou a 

pedido dos detentores de, pelo menos, 25% das unidades de 

participação. 

 

4. Compete à VILA GALÉ GEST a convocação da Assembleia de 

Participantes, mediante o envio a cada participante de carta 

convocatória expedida com a antecedência mínima de quinze dias 

relativamente à data prevista para a sua realização.  

 

5. A Assembleia de Participantes pode deliberar, em primeira 

convocação, desde que estejam presentes ou devidamente 

representados detentores de, pelo menos, dois terços das unidades 

de participação em circulação e, em segunda convocação, qualquer 

que seja o número de participantes presente ou representado e 

qualquer que seja o número de unidades de participação por eles 

representado. 
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CAPÍTULO V  - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

1. VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

 

- O valor das unidades de participação do FUNDO será publicado nos 

termos legalmente estabelecidos, com referência ao último dia útil de 

cada mês. 

 

       2. CONSULTA DA CARTEIRA DO FUNDO 

 

- A SOCIEDADE GESTORA publicará trimestralmente, nos termos 

legalmente estabelecidos, com referência ao último dia do mês 

imediatamente anterior, a discriminação dos valores que integram o 

FUNDO, bem como, nos termos definidos pela CMVM, outros 

elementos de informação, nomeadamente, o respectivo valor líquido 

global e o número de unidades de participação em circulação. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO  

 

- Nos dois meses seguintes à data de encerramento das contas do 

FUNDO, a SOCIEDADE GESTORA publicará, nos termos legalmente 

estabelecidos, um aviso com menção de que os documentos de 

prestação de contas do FUNDO, compreendendo o relatório de 

gestão, as contas e o relatório de auditoria ou parecer do auditor do 

FUNDO, se encontram à disposição do público na sede da SOCIEDADE 

GESTORA e nos balcões da ENTIDADE DEPOSITÁRIA.  

 

CAPIÍTULO VI – CONTAS DOS FUNDOS  
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- As contas do FUNDO encerram-se anualmente com referência a 31 

de Dezembro e, juntamente com o relatório de gestão, são objecto de 

relatório de auditoria elaborado pelo auditor do FUNDO. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII – CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE 

SUSPENSÃO DA EMISSÃO E DO RESGATE DE UNIDADES DE 

PARTICIPAÇÃO. 

 

       1. LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 

        

        1.1 –   Quando    o  interesse  dos  participantes  o   recomendar,   a   

                   SOCIEDADE GESTORA poderá deliberar a liquidação e partilha  

                   do FUNDO, procedendo de imediato à comunicação do facto à  

                   CMVM   e   à   respectiva publicação,  nos  termos  legalmente  

                   estabelecidos,  indicando  o  prazo  previsto  para  o termo do  

                   processo de liquidação. 

 

    1.2 – O  reembolso  das  unidades  de  participação  deve  ocorrer  no  

prazo máximo de um ano a contar da data de início da 

liquidação, sem prejuízo da possibilidade da CMVM, a 

requerimento da sociedade gestora, prorrogar este prazo. 

 

         2. SUSPENSÃO  DA  EMISSÃO  E  DO  RESGATE  DAS  UNIDADES  DE 

             PARTICIPAÇÃO 

 

              - [Não aplicável] 

 

      CAPÍTULO VIII – REGIME FISCAL 

 

      1. REGIME FISCAL DO FUNDO 
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1.1 – Os   bens  imóveis  adquiridos  para   um  FII  estão isentos do  

pagamento de Imposto Municipal de Sisa; 

 

1.2 – Os prédios  integrados  em   FII  estão  isentos de Contribuição  

 

 

 

            Autárquica; 

 

1.3 – Os rendimentos prediais são tributados autonomamente à taxa 

de 20% sobre o seu valor líquido, beneficiando de dispensa de 

retenção na fonte; 

 

1.4 – A diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 

prediais realizadas é tributada à taxa de 25%, que incide sobre 

50% daquela diferença, correspondendo a uma tributação 

efectiva de 12,5%. 

 

1.5 – Os rendimentos de capitais obtidos em território português são 

objecto de tributação, autonomamente, por retenção na fonte 

como se de pessoas singulares residentes em território 

português se tratasse ou, relativamente a rendimentos não 

sujeitos a retenção na fonte, autonomamente à taxa de 25% 

incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano; 

 

1.6 – Os rendimentos de capitais obtidos fora do território português 

são tributados autonomamente à taxa de 20% tratando-se de 

rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes 

de fundos de investimento e à taxa de 25% nos restantes casos, 

incidente sobre o respectivo valor líquido em cada ano; 

 

1.7 – Os restantes rendimentos encontram-se sujeitos a retenção na 

fonte sendo tributados autonomamente à taxa de 20%. 
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2. REGIME FISCAL DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

2.1 - Os rendimentos distribuídos e os obtidos através do resgate 

estão isentos do pagamento de IRS, podendo, no entanto, os 

sujeitos passivos residentes proceder ao seu englobamento; 

 

2.2 – As unidades de participação em fundos de investimento 

imobiliário transmitidas por morte a favor do cônjuge sobrevivo 

e dos filhos ou dos adoptados, no caso de adopção plena, ou dos 

seus descendentes, quando aqueles tenham falecido, estão 

isentas de imposto sobre as sucessões e doações até ao valor de 

€ 2.493,99 por cada um deles; 

 

2.3 – A operações sobre unidades de participação estão isentas de 

imposto do selo; 

 

2.4 – As mais-valias obtidas com a alienação de unidades de 

participação estão sujeitas ao regime geral das mais-valias 

previsto no Código do IRS; 

 

2.5 – Os rendimentos obtidos, incluindo os resultantes do resgate, 

são considerados como proveitos ou ganhos e o montante do 

imposto devido pelo FII tem, em termos de IRC, a natureza de 

imposto por conta, para efeitos do disposto no artigo 88º do 

Código do IRC; 

 

2.6 – Os rendimentos obtidos por entidades não residentes em 

território português e que não sejam imputáveis a 
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estabelecimento estável neste território encontram-se isentos de 

IRS e IRC. 

 

MAPA  A 

 

 

 

 

FUNDOS DE INVESTIMENTO GERIDOS PELA SOCIEDADE GESTORA 

 

[Não aplicável] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


