
370RG07022002.doc 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  

"IMOSONAE DOIS" 

 

REGULAMENTO DE GESTÃO 

 
Artigo 1º - Identificação e Duração do Fundo 

O Fundo de Investimento Imobiliário IMOSONAE DOIS, doravante designado por FUNDO, é um 

fundo de investimento imobiliário aberto, constituído por tempo indeterminado, a contar da data da 

sua constituição. 

 

Artigo 2º - Sociedade Gestora 

1. O FUNDO é gerido e administrado pela SONAEGEST - Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento, S.A., doravante designada por SOCIEDADE GESTORA, com sede no Lugar do 

Espido, Via Norte, freguesia e concelho da Maia. 

2. À SOCIEDADE GESTORA compete, em geral, exercer a administração, gestão e representação 

do FUNDO, exercendo todos os seus actos em nome e por conta dos participantes, cujo mandato se 

considera atribuído pela simples subscrição das Unidades de Participação e se mantém inalterado 

enquanto essa participação perdurar. 

 

Artigo 3º - Entidade depositária 

As funções de depositário são exercidas pelo Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça 

D. João I, nº 28, no Porto, doravante designado por DEPOSITÁRIO, ou por qualquer outra 

entidade autorizada por Lei que para o efeito venha a ser escolhida pela SOCIEDADE GESTORA. 

 

Artigo 4º - Entidade colocadora 

O DEPOSITÁRIO será simultâneamente entidade colocadora das Unidades de Participação. 

 

Artigo 5º - Unidades de Participação. Forma e representação 

1. O FUNDO é constituído no regime de compropriedade aberta dos participantes, sendo cada um 

deles titular de quota-partes iguais dos valores que integram o seu património, denominadas 

Unidades de Participação. 

2. As Unidades de Participação, sem valor nominal, são emitidas sob a forma escritural e terão um 

preço inicial de emissão de 49,88 Euros cada uma. 
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Artigo 6º - Participação no Fundo 

1. A qualidade de participante do FUNDO adquire-se com a subscrição de Unidades de 

Participação aos balcões do DEPOSITÁRIO. 

2. A subscrição de Unidades de Participação implica a aceitação dos termos do presente 

Regulamento de Gestão e confere à SOCIEDADE GESTORA os poderes necessários para, em 

representação dos participantes, realizar os actos de gestão e administração do FUNDO, bem como 

para proceder à sua liquidação, quando esta fôr recomendada pela defesa dos interesses dos 

participantes e nos termos da Lei e deste Regulamento. 

 

Artigo 7º - Direitos dos Participantes 

As Unidades de Participação conferem aos seus titulares os seguintes direitos: 

a) À titularidade da quota-parte do património do FUNDO correspondente ao número de 

Unidades de Participação que possuirem; 

b) Ao reembolso das Unidades de Participação de que sejam titulares, nas condições 

estabelecidas na Lei e neste Regulamento; 

c) À  quota-parte dos rendimentos do FUNDO que venham a ser distribuídos; 

d) À quota-parte do produto da liquidação, em caso de dissolução do FUNDO, na proporção das 

Unidades de Participação detidas; 

e) À informação periódica e detalhada acerca do FUNDO, nomeadamente o Prospecto, 

previamente à subscrição, e aos relatórios anual e semestral, que lhes serão enviados, sem 

encargos, caso solicitados. 

 

Artigo 8º - Condições de subscrição e resgate 

1. O valor da Unidade de Participação é calculado pela SOCIEDADE GESTORA nos termos do 

artigo 14º deste Regulamento e é publicado diáriamente no Boletim de Cotações da Bolsa de 

Valores de Lisboa e Porto (BVLP). 

2. Não é exigido um montante mínimo para cada subscrição nem para cada resgate de Unidades de 

Participação.  

3. O preço de emissão das Unidades de Participação a pagar pelo participante no acto de subscrição 

é igual ao valor da Unidade de Participação em vigor no dia da subscrição, acrescido da Comissão 

de Emissão. 

4. Os participantes podem exigir o resgate das Unidades de Participação de que sejam titulares, 

com pré-aviso não inferior a 7 dias úteis, obrigando-se a SOCIEDADE GESTORA a proceder ao 

seu pagamento no dia em que o reembolso se torna exigível. 
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5. O preço do resgate a pagar ao participante corresponderá ao valor da Unidade de Participação 

em vigor no dia em que a ordem de resgate é dada, deduzida da Comissão de Resgate. 

6. Para cobertura dos custos de emissão e resgate, a SOCIEDADE GESTORA cobrará aos 

participantes, através do DEPOSITÁRIO, uma comissão de 49,88 Euros, respectivamente a título 

de Comissão de Emissão e de Resgate, a acrescer e a deduzir ao montante de subscrição e ao valor 

das unidades resgatadas. 

 

Artigo 9º - Atribuições e remuneração da Sociedade Gestora 

1. A SOCIEDADE GESTORA actua por conta dos participantes e no exclusivo interesses destes, 

em ordem à maximização do seu investimento, assumindo o compromisso de administrar o 

FUNDO com plena observância das regras legais aplicáveis e agindo segundo critérios de elevada 

diligência e competência profisional. 

2. À SOCIEDADE GESTORA, para além do legalmente disposto, compete nomeadamente: 

a) Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente 

relacionados com os bens do FUNDO, de acordo com o disposto na Lei e com a política de 

investimentos prevista no artigo 12º deste Regulamento; 

b) Emitir as Unidades de Participação, em ligação com o DEPOSITÁRIO e autorizar o seu 

reembolso; 

c) Determinar o valor das Unidades de Participação; 

d) Seleccionar os valores que devem constituir o FUNDO, de acordo com a política de 

investimentos prevista no artigo 12º deste Regulamento, e efectuar ou dar instruções ao 

DEPOSITÁRIO para que este efectue as operações adequadas à execução dessa política; 

e) Determinar o valor dos rendimentos a distribuir, nos termos do artigo 13º deste Regulamento; 

f) Manter em dia a escrita do FUNDO e actualizados todos os registos relativos às Unidades de 

Participação, nomeadamente os respeitantes ao seu valor, aos montantes a reembolsar e aos 

rendimentos distribuídos; 

g) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos na Lei. 

3. Pelo exercício da sua actividade e para a cobertura das despesas de gestão, a SOCIEDADE 

GESTORA cobrará mensalmente ao FUNDO uma Comissão de Gestão, de 0,25 % ao ano sobre o 

valor global líquido do FUNDO, apurado com referência ao último dia útil de cada mês.  

 

Artigo 10º - Funções e remuneração da Entidade Depositária 

1. Ao  DEPOSITÁRIO para além do legalmente disposto, compete nomeadamente: 

a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários do FUNDO consoante 

sejam titulados ou escriturais; 
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b) Efectuar todas as compras e vendas dos valores mobiliários do FUNDO de que a 

SOCIEDADE 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) Processar o pagamento aos participantes da respectiva quota-parte nos rendimentos 

distribuídos 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, perante os participantes, uma função de vigilância, zelando pelo cumprimento deste 

Regulamento. 

2. Pelo exercício das suas funções, o DEPOSITÁRIO receberá uma Comissão de Depósito 

calculada à taxa anual de 0,1% sobre o valor líquido global do Fundo, a suportar mensalmente pelo 

FUNDO e a pagar até ao 8º dia útil do mês seguinte àquele a que respeita.  

 

Artigo 11º - Responsabilidade solidária 

A SOCIEDADE GESTORA e o DEPOSITÁRIO respondem solidáriamente perante os 

participantes pelo cumprimento das obrigações contraídas nos termos da Lei e do presente 

Regulamento. 

 

Artigo 12º - Política de Investimentos 

1. O FUNDO é administrado por conta dos participantes e no exclusivo interesses destes, em ordem 

à maximização do seu investimento. 

2. Para a realização dos objectivos que se propõe, a política de investimentos do FUNDO será 

orientada, dentro dos limites legais, para a constituição e gestão duma carteira de activos, 

predominantemente imobiliários, que permita assegurar o melhor equilibrio entre risco e 

rentabilidade para os participantes - sendo certo que o valor da Unidade de Participação evolui em 

função desses activos, pelo que pode aumentar ou diminuir. 

3. O investimento em valores imobiliários será fundamentalmente orientado para um conjunto 

diversificado de imóveis destinados a armazéns, escritórios, espaços comerciais e outros que a 

SOCIEDADE GESTORA considere como bons investimentos, localizados preferencialmente em 

zonas de primeira categoria dos centros populacionais mais importantes, para além de terrenos 

considerados pela sua localização, capazes de suportar bons projectos de construção. 

4. A composição da carteira de valores do FUNDO respeitará as limitações impostas em cada 

momento pela legislação aplicável, cujo regime actual se transcreve: 
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4.1. O património do FUNDO só pode ser constituído por valores imobiliários - onde se incluíem 

as participações superiores a 50% no capital social de sociedades cujo objecto seja 

exclusivamente a aquisição, venda, arrendamento, gestão e exploração de imóveis- e ainda por 

numerário, depósitos bancários, títulos da dívida pública, obrigações hipotecárias, títulos de 

participação e obrigações de empresas cotadas em Bolsa (que tenham sido objecto de notação, 

correspondente, pelo menos, à notação A ou equivalente, por uma empresa de rating registada na 

CMVM ou internacionalmente reconhecida), participações noutras instituições de investimento 

colectivo e aplicações no mercado interbancário. 

4.2. A estrutura patrimonial do FUNDO terá que respeitar os seguintes limites legais: 

a) Um mínimo de 6% do valor líquido global do FUNDO será constituído por numerário, 

depósitos bancários, títulos da dívida pública e aplicações nos mercados interbancários; 

b) Os valores imobiliários não podem representar menos de 75% do valor líquido global do 

FUNDO, limite que terá de ser respeitado a partir do início do terceiro exercício do FUNDO; 

c) Até 10% do seu valor líquido global, o património do FUNDO poderá ser constituído por 

terrenos destinados à execução de programas de construção, limite que terá de ser respeitado a 

partir do início do terceiro exercício do FUNDO; 

d) As participações no capital das sociedades previstas no número 4.1. desta cláusula não 

podem representar mais de 25% do valor líquido global do FUNDO, limite que terá de ser 

respeitado a partir do início do terceiro exercício do FUNDO; 

e) Não podem ser aplicados num único empreendimento mais de 20% do valor líquido global do 

FUNDO, limite que terá de ser respeitado a partir do início do terceiro exercício do FUNDO. 

 

Artigo 13º - Política de Rendimentos 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte desta cláusula, os rendimentos gerados pelo 

FUNDO serão capitalizados, não estando prevista a distribuição dos rendimentos provenientes dos 

proveitos líquidos das aplicações e das mais-valias realizadas, deduzidos os encargos em que o 

FUNDO ocorra.  

2. A SOCIEDADE GESTORA poderá decidir proceder à distribuição da totalidade ou de parte dos 

rendimentos gerados pelo FUNDO e referidos no número anterior. 

3. Caso haja lugar à distribuição de rendimentos, este será pago por crédito directo nas contas dos 

participantes, através do DEPOSITÁRIO. 
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Artigo 14º -  Cálculo do Valor das Unidades de Participação 

1. O valor de cada Unidade de Participação será calculado diáriamente pela SOCIEDADE 

GESTORA, excepto aos sábados, domingos e feriados, e determina-se pela divisão do valor líquido 

global do FUNDO pelo número de Unidades de Participação em circulação. 

2. O  valor líquido global do FUNDO é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram a 

importância dos encargos efectivos ou pendentes. 

3. Para o cálculo do valor de cada Unidade de Participação, os valores em carteira são valorizados: 

a) Se se tratar de valores mobiliários, pelo seu valor de mercado, e de acordo com as regras 

legalmente estabelecidas; 

b) Se se tratar de valores imobiliários, em função da avaliação de dois peritos independentes, 

nomeados de comum acordo entre a SOCIEDADE GESTORA e o DEPOSITÁRIO, não 

podendo o valor considerado ser superior ao mais elevado das avaliações periciais. 

4. Para efeitos do cálculo do valor do FUNDO apenas serão considerados como encargos efectivos 

ou pendentes os seguintes valores: 

a) O valor da Comissão de Gestão a pagar à SOCIEDADE GESTORA; 

b) O valor da Comissão de Depósito a pagar ao DEPOSITÁRIO; 

c) O valor da Taxa de Supervisão a pagar à CMVM; 

d) Despesas notariais e registrais relativas à aquisição e alienação de bens do FUNDO: 

e) Prémios de seguros dos imóveis do FUNDO; 

f) Impostos e taxas relativos aos valores que integram o património do FUNDO; 

g) Despesas de conservação e benfeitorias em imóveis que integram o património do FUNDO e 

não estejam contempladas como despesas dos arrendatários nos contratos de arrendamento; 

h) Despesas de condomínios que não estejam contempladas como despesas dos arrendatários 

nos contratos de arrendamento; 

i) Todas as despesas de compra e venda de valores do FUNDO; 

j) Custos de Auditorias e Revisões de Contas relativos ao FUNDO; 

k) Custas judiciais e honorários de advogados relativos a litígios que envolvam bens do 

FUNDO. 

5. O valor da Unidade de Participação é calculado até às 16 horas e 30 minutos do dia anterior e 

será publicitado no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP) e aos 

balcões do DEPOSITÁRIO. 
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Artigo 15º -Suspensão da emissão e do resgate de Unidades de Participação 

1. A SOCIEDADE GESTORA poderá suspender a emissão e o resgate de Unidades de 

Participação, para defesa dos interesses dos participantes, nomeadamente para acautelar descidas 

anormais da rentabilidade e para cumprimento do rácio dos 75% referente às aplicações 

imobiliárias. 

2. A SOCIEDADE GESTORA poderá suspender os pedidos de resgate caso estes excedam os de 

subscrição, num só dia,  em 5% do valor global do FUNDO ou, num período não superior a 5 dias, 

em 10% do mesmo valor. 

3. Sempre que a SOCIEDADE GESTORA decida suspender a emissão e o resgate de Unidades de 

Participação, deverá promover a publicitação dessa sua decisão, aos balcões do DEPOSITÁRIO e 

no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP), bem como, logo que 

possível,  do prazo estipulado pela CMVM para essa suspensão. 

4. A suspensão do resgate não determina a suspensão simultânea da emissão de Unidades de 

Participação, mas esta só poderá efectuar-se mediante declaração escrita do participante de que 

tomou prévio conhecimento da suspensão de resgate. 

5. A suspensão da emissão e do resgate de Unidades de Participação também poderá ser 

determinada pela CMVM, em situações excepcionais e em defesa dos interesses dos participantes. 

 

Artigo 16º -Liquidação e partilha 

1. Aos participantes do FUNDO não é reconhecido o direito de exigir a liquidação ou partilha do 

FUNDO. 

2. Quando o interesse dos participantes assim o exigir, a SOCIEDADE GESTORA poderá proceder 

à liquidação e partilha do FUNDO, mediante pré-aviso não inferior a 6 meses, publicado no 

Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP) e em dois jornais de grande 

circulação, um de Lisboa e outro do Porto. 

3. A liquidação e partilha do FUNDO significa que a SOCIEDADE GESTORA realizará o activo e 

pagará o passivo, sendo o produto da liquidação distribuído pelos participantes, através do 

DEPOSITÁRIO. 

4. A SOCIEDADE GESTORA deverá proceder à liquidação e partilha do FUNDO quando a tal 

seja obrigada por determinação da CMVM, nos termos legais aplicáveis. 

 

Artigo 17º-Contas 

1. As contas do FUNDO são encerradas anualmente com referência a 31 de Dezembro, sendo 

submetidas a exame por entidade fiscalizadora que não integre o Conselho Fiscal da SOCIEDADE 

GESTORA. 
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2. Nos 4 meses subsequentes à data referida na cláusula anterior, a SOCIEDADE GESTORA fará 

publicar as contas do FUNDO, acompanhadas de um relatório e do parecer da entidade 

fiscalizadora do FUNDO. 

3. Semestralmente a SOCIEDADE GESTORA elaborará um relatório sobre os 6 primeiros meses 

de actividade, que será publicado nos 2 meses subsequentes no Boletim de Cotações da Bolsa de 

Valores de Lisboa e Porto (BVLP). 

 

Artigo 18º -Publicidade e alterações do Regulamento 

1. O presente Regulamento está disponível nas instalações da SOCIEDADE GESTORA e do 

DEPOSITÁRIO. 

2. As alterações ao Regulamento estão sujeitas a autorização prévia da CMVM, salvo nos casos e 

matérias em que essa autorização seja legalmente dispensável. 

3. O Regulamento, bem como suas alterações, será sempre publicado no Boletim de Cotações da 

Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP). 

 

Artigo 19º -Resolução de Conflitos 

Para todas as questões emergentes do presente Regulamento é competente o foro da Comarca do 

Porto, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Fundo de Investimento Imobiliário IMOSONAE DOIS 
Versão aprovada pela CMVM em 07/02/2002
 

 

 
8


