
FUNDIMO - REGULAMENTO DE GESTÃO 

 
 

ARTIGO 1º. - (DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E DURAÇÃO) 
 

1.- O Fundo de Investimento Imobiliário FUNDIMO adiante designado por FUNDO, é um 

Fundo aberto de distribuição constituído de harmonia com a legislação aplicável e 

formado por um conjunto de valores pertencentes a uma pluralidade de pessoas, 

singulares ou colectivas, em que cada participante é titular de quotas-partes dos valores 

que o integram, designadas por unidades de participação. 

 

2.- A carteira de valores imobiliários do FUNDO será  constituída em obediência a sãos 

critérios de segurança, rentabilidade e liquidez e dela farão parte prédios urbanos, 

terrenos, designadamente para construção, quaisquer outros imóveis e participações 

superiores a 50% no capital de Sociedades que se dediquem exclusivamente à aquisição, 

venda, arrendamento e exploração de imóveis. 

 

3.- As finalidades essenciais do FUNDO serão prosseguidas através da mobilização, 

concentração e aplicação das poupanças dos aforradores, singulares ou colectivos, 

contribuindo, desse modo, para a diversificação do mercado de capitais, para 

relançamento da actividade imobiliária, em particular, e para o desenvolvimento 

económico e social do País, em geral. 

 

4.- O FUNDO é constituído por tempo indeterminado e a sua existência inicia-se na data 

da constituição da respectiva Sociedade Gestora. 

 

 

ARTIGO 2º. - (AUTONOMIA DO PATRIMÓNIO DO FUNDO) 
 

1.- O FUNDO é um património autónomo, financiado pelas entradas dos participantes e 

pelos recursos internamente segregados, os quais só poderão ser investidos em valores 

imobiliários, numerário, depósitos bancários, títulos da dívida pública, certificados de 



participação noutros fundos de investimento e aplicações nos mercados interbancários, 

de acordo com as regras estabelecidas no artigo 5º. deste Regulamento. 

 

2.- Como património autónomo que é, o FUNDO não responde pelas dívidas dos seus 

participantes ou da Sociedade Gestora. 

 

 

ARTIGO 3º. (UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO, FORMA DE REPRESENTAÇÃO, 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES QUE CONFEREM) 
 

1.- Os direitos dos participantes são expressos  em unidades de participação, adoptando 

a Sociedade Gestora a que se refere o artigo 6º. deste Regulamento o sistema de 

desmaterialização dessas unidades de participação. 

 

2.- As unidades de participação terão o valor inicial de subscrição de esc.: 1.000$00 cada 

uma e serão emitidas sob a forma escritural. 

 

3.- Os participantes adquirem "ipso facto" os seguintes direitos: 

a) - A titularidade da sua quota-parte dos valores que integram o FUNDO; 

b) - A uma parcela dos rendimentos líquidos do FUNDO a distribuir semestralmente, na 

proporção da sua quota-parte, de acordo com as regras estabelecidas no número 4 deste 

artigo; 

c) - Ao reembolso do valor da sua participação, nos termos definidos no artigo 12º. deste 

Regulamento; 

d) - A uma quota-parte do valor líquido do FUNDO em caso de dissolução; 

e) - A informação detalhada acerca do património do FUNDO, e sua evolução, 

nomeadamente através do relatório de actividade elaborado nos termos da Lei e 

anualmente  distribuído, tal como se prevê no artigo 15º. deste Regulamento. 

 

4.- Os rendimentos a distribuir aos participantes no FUNDO são constituídos pela 

totalidade dos proveitos líquidos correntes de qualquer proveniência deduzidos dos 

encargos gerais de gestão e acrescidos ou diminuídos, consoante os casos, dos saldos 

 2



da conta de regularização de rendimentos respeitantes a exercícios anteriores e dos 

resultados transitados. 

 

 

ARTIGO 4º. - (ENCARGOS GERAIS DE GESTÃO) 
 

1.- Consideram-se encargos gerais de gestão os seguintes: comissão de gestão, 

comissão de depósito, seguros dos imóveis, condomínios, conservação e manutenção de 

imóveis, serviço de vigilância, comissões de mediação imobiliária, taxas de esgoto, 

telefones, electricidade,  água, custas judiciais, emolumentos notariais e registrais, 

publicações obrigatórias, impostos e taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários. 

 

 

ARTIGO 5º. - (ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS) 
 

1.- O FUNDO é administrado por conta dos participantes, em ordem à maximização dos 

valores das participações e dos rendimentos a distribuir e ao bom desempenho das suas 

finalidades económicas, sociais e financeiras. 

 

2.- Para a realização eficaz dos objectivos que se propõe, a política de aplicações do 

FUNDO será  norteada por princípios de diversificação de riscos e de liquidez  no que se 

refere às participações accionárias, e por critérios de rentabilidade efectiva ou potencial 

no tocante às aplicações em imóveis e terrenos, obedecendo às regras definidas no 

número seguinte. 

 

3.- A constituição do património do FUNDO terá em conta o que na Lei se encontra 

estabelecido e pautar-se-á  pelas seguintes regras: 

 

a) - Um mínimo de 6%  do valor líquido global do FUNDO deverá respeitar a numerário, 

depósitos bancários, títulos de dívida pública ou aplicações nos mercados interbancários; 
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b) - Os valores imobiliários (imóveis, terrenos e participações) não poderão representar 

menos de 75% do valor líquido global do FUNDO; 

c) -  Um máximo de 10% do valor líquido global do FUNDO poderá ser constituído por 

terrenos destinados à execução de programas de construção, devendo, porém, ser 

alienados caso aqueles programas não tenham início no prazo de 2 anos contados a 

partir da data da respectiva aquisição; 

d) - As participações no capital de sociedades previstas no nº. 2 do artigo 1º. não poderão 

representar mais de 25% do valor líquido global do FUNDO; 

e) - Não poderão ser aplicados num único empreendimento mais de 20% do valor líquido 

global do FUNDO; 

f) - Os imóveis detidos pelo FUNDO não poderão estar sujeitos a quaisquer ónus ou 

encargos; 

g) - É vedado ao FUNDO possuir imóveis objecto de compropriedade. 

 

4.- As percentagens referidas nas alíneas b) a e) do número anterior  serão respeitadas a 

partir do início do terceiro exercício do FUNDO e as situações de desconformidade que 

resultem da alteração dos valores venais dos bens, ou do exercício do direito de 

reembolso pelos participantes, serão  regularizadas no prazo máximo de um ano. 

 

 

ARTIGO 6º. (SOCIEDADE GESTORA) 
 

1.- A administração  e representação legal do FUNDO cabe à FUNDIMO - Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede na Av. João XXI, nº. 63, 

em Lisboa, aqui designada simplesmente por Sociedade Gestora, por mandato dos  

investidores, que se considera atribuído por simples subscrição de unidades de 

participação e se mantém inalterado enquanto essa participação perdurar. 

 

2.- A Sociedade Gestora assume o compromisso para com os participantes de 

administrar os valores do FUNDO em obediência aos objectivos estabelecidos no artigo 

5º. e com observância de regras estritas de segurança e valorização dos investimentos 
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que realizar e subsequentes operações sobre os bens e títulos adquiridos. 

 

3.- O capital social da Sociedade Gestora é de 600.000 Euros, sendo detido pela Caixa – 

Gestão de Activos, S.G.P.S., S.A., a 100%. 

 

 

ARTIGO 7º. - (ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÕES DA SOCIEDADE GESTORA) 
 

1.- Como responsável pela condução dos negócios do FUNDO e sua legal representante, 

compete à Sociedade Gestora adquirir, construir, arrendar, transaccionar e valorizar bens 

imóveis e comprar, vender, subscrever, trocar ou reportar quaisquer valores mobiliários, 

salvas as restrições impostas pela Lei e por este Regulamento, e bem assim praticar os 

demais actos necessários à correcta administração e desenvolvimento do FUNDO. 

 

2.- No exercício da sua competência, cabe ainda à Sociedade Gestora: 

a) - Decidir quanto às aplicações a efectuar nos mercados interbancários, na compra de 

títulos de dívida pública e em depósitos bancários; 

b) - Estabelecer, através da Entidade Depositária, os preços de emissão e as condições 

de subscrição das unidades de participação; 

c) - Deliberar, quanto à suspensão de subscrição de unidades de participação com 

sujeição às restrições impostas por Lei; 

d) -  Determinar, dia a dia, o valor do FUNDO e das unidades de participação emitidas; 

e) -  Fornecer ao Banco de Portugal e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

todas as informações que pelas mesmas sejam requeridas; 

f) - Preparar e divulgar anualmente um relatório da  actividade e das contas do FUNDO e 

publicar outras informações periódicas nos termos da Lei. 

 

3.- No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os 

condicionalismos legais em vigor, nomeadamente os que se referem às operações 

especialmente vedadas. 
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4.- Para cobrir as despesas de gestão em que incorre, realizar a sua margem 

beneficiária, a Sociedade Gestora cobrará  mensalmente uma comissão de gestão de 

0,0405 por cento sobre o valor do património líquido do FUNDO apurado com referência 

ao último dia útil de cada mês. 

 

5.- Sobre o valor de cada subscrição de unidades de participação, calculado nos termos 

do artigo 11º., a Sociedade Gestora cobrará aos subscritores, através da Entidade 

Depositária, a seguinte comissão, que acrescerá ao montante da subscrição: 

- até 50.000 Unidades de Participação subscritas - 1,75% 

- até 100.000 Unidades de Participação subscritas - 1,25% 

- superior a 100.000 Unidades de Participação subscritas - 0,75%. 

 

6.- Sobre o montante de cada operação de resgate de unidades de participação, a 

Sociedade Gestora cobrará através da Entidade Depositária uma comissão de resgate de 

2 por cento, que será deduzida ao valor das unidades resgatadas, apurado igualmente de 

acordo com o disposto no artigo 11º. 

 

 

ARTIGO 8º. -  (ENTIDADE DEPOSITÁRIA) 
 

1.- As funções da Entidade Depositária, serão exercidas pela Caixa Geral de Depósitos, 

S.A., com sede na Av. João XXI, 63, em Lisboa. Nessa qualidade competir-lhe-á , em 

especial: 

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 

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

g) - 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; 

h) - Assegurar que o cálculo do valor das unidades de participação se efectue de acordo 

com a lei e o Regulamento de Gestão; 

i) - Executar as instruções da Sociedade Gestora, salvo se forem contrárias à lei ou ao 

Regulamento de Gestão; 

j) - Assegurar que, nas operações relativas aos valores que integram o FUNDO, a 

contrapartida lhe seja entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

k) - Assegurar que os rendimentos do FUNDO sejam aplicados em conformidade com a 

Lei e o Regulamento de Gestão. 

 

2.- Nas funções a que se refere a alínea a) do nº. 1 não se incluem as da guarda e 

conservação dos imóveis do FUNDO, as quais ficam exclusivamente a cargo da 

Sociedade Gestora. 

 

3.- A colaboração a que se refere a alínea b) do nº. 1 não implicará que a Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., se substitua à Sociedade Gestora na prática dos actos e operações 

necessárias ou convenientes à aquisição, administração ou alienação de imóveis. 

 

4.- As relações entre a Entidade Depositária e a Sociedade Gestora serão regidas pelo 

contrato a que se refere o artigo 15º. do Decreto-Lei nº. 294/95, de 17 de Novembro. 

 

5.- O FUNDO pagará directamente à Entidade Depositária mensalmente, uma comissão 

de depósito de 0,036 por cento sobre o valor do património líquido do FUNDO, apurado 

com referência ao último dia útil de cada mês. 
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6.- A Caixa Geral de Depósitos, S.A. pode desvincular-se das suas obrigações de 

depositário mediante denúncia do referido contrato, com aviso prévio de doze meses, 

desde que autorizada para o efeito pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

ouvido o Banco de Portugal. 

 

 

ARTIGO 9º. - (AQUISIÇÃO DA QUALIDADE DE PARTICIPANTE DO FUNDO) 
 

1.- A qualidade de participante no FUNDO adquire-se mediante a aceitação, pela 

Entidade Depositária, de uma proposta de participação, subscrita e apresentada aos 

balcões e assinada pelo interessado ou seu representante, da qual constará: 

a) - Identificação do proponente; 

b) - Indicação do montante da subscrição a realizar e do modo de pagamento; 

c) - Os termos do mandato conferido à Sociedade Gestora para administração do FUNDO 

por força do disposto no nº. 5 do artigo 31º. do Decreto-Lei nº. 294/95, de 17 de 

Novembro; 

d) - A declaração de aceitação dos termos deste Regulamento. 

 

2.- Apreciada a proposta apresentada, a Entidade Depositária decidirá, no mesmo dia ou 

no dia útil seguinte, quanto à sua aceitação. 

 

 

ARTIGO 10º. - (SUSPENSÃO DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS) 
 

Sempre que a situação do mercado de valores imobiliários o recomende, e para defesa 

dos interesses dos participantes já admitidos, a Sociedade Gestora poderá suspender a 

aceitação de novas propostas. 

 

 

ARTIGO 11º. - (VALOR DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO) 
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1.- A Sociedade Gestora calculará em cada dia útil o valor das unidades de participação 

de acordo com as normas legalmente estabelecidas e com os critérios financeiros 

geralmente aceites, observando designadamente para cada situação o seguinte: 

a) - Para efeitos de subscrição e reembolso, o valor de cada unidade de participação será 

calculado diariamente, excepto aos sábados, domingos e feriados, e determina-se 

dividindo o valor líquido global dos bens do FUNDO pelo número de unidades de 

participação em circulação; 

b) - A realização do movimento de subscrição é feita pelo último valor da unidade de 

participação conhecido e divulgado na data da operação;  

c) - O número mínimo de unidades de participação a subscrever pelos participantes não 

poderá ser inferior a 50 unidades de participação; 

d) - O  valor líquido global dos bens do FUNDO será apurado adicionando ao montante 

de dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros valores, o valor venal dos bens 

integrantes do FUNDO e deduzindo a essa soma a importância dos encargos efectivos ou 

pendentes; 

e) - O valor venal de um imóvel é o preço que poderia provavelmente ser obtido por ele 

se fosse vendido, no momento da avaliação, com diligência exigível à Sociedade Gestora; 

f) - Para obter o preço de emissão e de reembolso, ao valor da unidade de participação 

acrescentar-se-á , nos casos de subscrição, e deduzir-se-á , nos reembolsos, 

respectivamente, a comissão de emissão e a de resgate. 

 

2.- O valor das unidades de participação será publicado nos boletins de cotação de cada 

uma das Bolsas de Valores e, além disso, afixado diariamente aos balcões da Entidade 

Depositária. 

 

   

ARTIGO 12º. - (REEMBOLSO DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO) 
 

1.- Os participantes podem solicitar o reembolso das unidades de participação de que 

sejam portadores desde que o façam com  pré-aviso de prazo não inferior a cinco dias 

úteis findo o  qual o mesmo se torna exigível. 
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2.- Quando para a efectivação do reembolso se tornar necessária a alienação de valores 

imobiliários, o reembolso só se tornará exigível, no prazo de 5 dias contáveis após a 

efectivação das alienações necessárias, não podendo contudo tal prazo exceder 12 

meses contáveis da data do pedido de reembolso. 

 

3.- O montante a pagar ao participante corresponderá ao valor das unidades 

reembolsadas, determinado nos termos do artigo 11º., referido ao dia em que o 

reembolso se torne exigível, deduzido da comissão a que se refere o nº. 6 do artigo 7º.. 

 

4.- No caso previsto no nº. 2 deste artigo o valor das unidades de participação será o 

apurado no dia da alienação dos valores imobiliários prevista nesse número. 

 

 

ARTIGO 13º. - (SUSPENSÃO DO REEMBOLSO) 
 

1.- Quando os pedidos de reembolso de unidades de participação excederem os de 

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

a cinco dias seguidos, em 10% do mesmo valor, ou que os interesses dos participantes o 

aconselhem, a Sociedade Gestora poderá mandar suspender as operações de 

reembolso, dando imediato conhecimento das razões que a determinaram à Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários  e  ao  Banco  de  Portugal, devendo a Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, fixar um prazo máximo para a suspensão. 

 

2.- A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sob parecer do Banco de Portugal, 

pode determinar, a suspensão da emissão ou de reembolso das unidades de 

participação. 

 

 

ARTIGO 14º.- (BENEFÍCIOS FISCAIS AOS PARTICIPANTES) 
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Os participantes beneficiarão das vantagens fiscais que a legislação em vigor conceda 

aos participantes de fundos de investimento imobiliário. 

 

 

ARTIGO 15º. - (RELATÓRIO DE ACTIVIDADE E CONTAS ANUAIS) 
 

1.- As contas do FUNDO encerram-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo 

publicadas no prazo de quatro meses juntamente com as contas da Sociedade Gestora, e 

com outros elementos de informação indicados na Lei. 

 

2.- A Sociedade Gestora dará a conhecer, trimestralmente, a discriminação dos valores 

que integram o FUNDO, bem como as transacções efectuadas nesse período. 

 

3.- Nos dois meses a contar do fim do período a que respeite, a Sociedade Gestora deve 

igualmente publicar um relatório semestral, que abrangerá os seis primeiros meses do 

exercício. 

 

4.- A Sociedade Gestora terá à disposição dos participantes do FUNDO, para consulta, 

na sua sede ou na do Depositário, informações detalhadas, nomeadamente, sobre 

rendimentos e despesas de cada imóvel, situação e perspectivas das Sociedades 

Imobiliárias em que participe e andamento de grandes empreendimentos que tenha em 

curso. 

 

 

ARTIGO 16º. - (DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO) 
 

1.- Quando os interesses dos participantes o recomendem a Sociedade Gestora poderá 

proceder à dissolução e liquidação do FUNDO, mediante pré-aviso não inferior a três 

meses, publicado no boletim de Cotações de uma Bolsa de Valores e em dois  jornais de 

grande circulação, um de Lisboa outro do Porto. 
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2.- Aos participantes não é reconhecido o direito de exigir a liquidação ou partilha do 

FUNDO. 

 

 

ARTIGO 17º. - (ESTIPULACÃO DE FORO) 
 

Para as questões emergentes da execução ou interpretação deste Regulamento bem 

como dos actos de gestão por ele enquadrados é competente o Foro da Comarca de 

Lisboa com expressa renuncia a qualquer outra. 

 

 

ARTIGO 18º. - (RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA) 
 

1.- A FUNDIMO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO, S.A. e a Caixa Geral de Depósitos, S.A. na sua qualidade de Entidade 

Depositária, respondem solidariamente por todos os compromissos assumidos no âmbito 

deste Regulamento de Gestão e da Lei. 

 

 

ARTIGO 19º. - (IMPRESSÃO OBRIGATÓRIA DO REGULAMENTO DE GESTÃO E 

POSTERIORES ALTERAÇÕES) 
 

1.- O presente Regulamento será obrigatoriamente reproduzido no verso das propostas 

autenticadas pela Entidade Depositária. 

 

2.- As alterações a este Regulamento carecem de aprovação da Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários, mediante parecer favorável do Banco de Portugal e da publicação 

no Boletim de Cotações de uma das Bolsas. 
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