
 

 
 
 

FUNDO DE VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS - FUNDO VIP 
 
 

REGULAMENTO DE GESTÃO 
 
 

ARTIGO 1º 
(Finalidade, objectivos e duração) 

 
1. O Fundo de Investimentos Imobiliários, designado por FUNDO DE VALORES E 
INVESTIMENTOS PREDIAIS (FUNDO VIP), adiante designado simplesmente por FUNDO, 
tem por finalidade primordial servir de intermediário especializado entre a poupança e o 
investimento, assegurando, por um lado, condições de adequada remuneração, segurança e 
liquidez que atraiam e promovam a aplicação da poupança em valores e investimentos 
imobiliários e potenciando, por outro lado, a eficiente mobilizarão de recursos para o 
financiamento de projectos e programas imobiliários económica e socialmente rentáveis, 
contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do País. 
 
    2. Em particular, o FUNDO tem por objectivos operacionais: 
 
    a) A aplicação de poupanças em valores e investimentos imobiliários; 
    b) A obtenção de níveis de rendimento e de valorização dos capitais 
aplicados susceptíveis de remunerar de forma adequada a poupança constituída; 
c) A limitação do risco inerente aos investimentos imobiliários, dentro dos condicionalismos 
legais e de mercado. 
 
O FUNDO constitui-se por tempo indeterminado, a partir da data da sua constituição. 
 

ARTIGO 2º 
(Composição do FUNDO e autonomia do seu património) 

 
1. O FUNDO constitui um património autónomo composto por um conjunto diversificado de 
valores predominantemente imobiliários, nos termos e segundo as normas que constam do artigo 
6º deste Regulamento, pertencentes a uma pluralidade de pessoas singulares ou colectivas, em que 
cada participante será titular de quotas-partes dos valores que os integram. 
 
2. O património do FUNDO é autónomo e, como tal, não responde pelas dívidas dos participantes 
ou da Sociedade Gestora. 
 

ARTIGO 3º 
(Unidades de participação e forma de representação) 

 
1. O FUNDO é propriedade dos participantes, no regime especial de comunhão regulado pelo 
Decreto - Lei nº 294/95, de 17 de Novembro, sendo cada um dos participantes titular de quotas-
partes dos valores que o integram, denominadas unidades de participação. 
 
 



 
 
2. A Sociedade Gestora adopta o sistema de desmaterialização das unidades de participação, as 
quais revestem assim a forma escritural, sendo registadas em contas abertas nas instituições 
depositária e comercializadora em nome do respectivos titulares. 
Não será devida qualquer remuneração pelos serviços prestados com a abertura, movimento e 
actualização das contas atrás referidas. 
 

ARTIGO 4º 
(Direitos dos participantes) 

 
1. A subscrição de unidades de participação obriga os participantes à aceitação do presente 
Regulamento e confere à Sociedade Gestora os poderes necessários para realizar os actos de 
administração do FUNDO. 
    2. Os participantes têm designadamente direito: 
    a) À titularidade da sua quota-parte dos valores que integram o FUNDO; 
b) A uma parcela dos rendimentos líquidos do FUNDO distribuídos nos termos do artigo 17º 
deste Regulamento, proporcional à sua quota-parte dos valores que integram o FUNDO;  
c) Ao resgate das suas unidades de participação, nos termos definidos na lei e no artigo 15º deste 
Regulamento; 
d)  A uma quota-parte do produto da partilha do FUNDO, em caso de liquidação; 
e) À informação detalhada àcerca do património do FUNDO, nomeadamente pelo prospecto, 
previamente à subscrição de unidades de participação, e através dos relatórios de actividade 
elaborados e distribuídos de acordo com o referido no artigo 19º do presente Regulamento. 
 

ARTIGO 5º 
(Administração e política de aplicações) 

 
1. O FUNDO é administrado pela Sociedade Gestora em nome e por conta comum dos 
participantes, e no interesse exclusivo destes, competindo-lhe, em geral, a prática de todos os 
actos e operações necessários ou convenientes à boa administração do FUNDO, de acordo com 
critérios de elevada diligência e competência profissional, em ordem à maximização dos valores 
das participações e dos rendimentos a distribuir. 
 
2. Para a realização eficaz dos objectivos definidos no número anterior, a política de aplicações do 
FUNDO será norteada por princípios de diversificação de riscos e de liquidez no que se refere a 
participações no capital de sociedades que se dediquem à aquisição, venda, arrendamento, gestão 
e exploração de imóveis, e por critérios de rentabilidade efectiva e segurança no tocante a imóveis, 
obedecendo às regras definidas no artigo seguinte. 
 
3. Os valores imobiliários que integrarão o património do FUNDO serão constituídos por imóveis 
ou fracções destinados a escritórios, armazéns, comércio, indústria, estabelecimentos de ensino, 
cultura, turismo e lazer, podendo ainda vir a integrar prédios de habitação e terrenos, todos eles 
distribuídos pelas áreas geográficas do território nacional que, em cada momento, se mostrem 
mais atractivas em termos de procura e valorização, privilegiando-se sempre a qualidade das 
construções e a sua implantação na malha urbana. 
 
 
 
 



 
ARTIGO  6º 

(Regras de formação do património do FUNDO) 
 
 
 
1. O património do FUNDO só pode ser constituído por valores imobiliários, 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 Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários ou internacionalmente reconhecida, participações noutras 
instituições de investimento colectivo e aplicações no mercado interbancário. 
 
    2. Na composição do património do FUNDO observar-se-á o seguinte: 
 
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 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; 
d) As participações superiores a 50% no capital de sociedades cujo objecto seja exclusivamente a 
aquisição, venda, arrendamento, gestão e exploração de imóveis, 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 liquido global do 
FUNDO. 
 
3. As situações de desconformidade que resultem da alteração dos valores venais dos bens, ou do 
exercício do direito de reembolso pelos participantes, deverão ser regularizadas no prazo máximo 
de um ano. 
 
4. Constituem encargos do FUNDO, para além da comissão de gestão, os seguintes: avaliações e 
reavaliações de imóveis, custos de auditorias e revisão de contas, honorários ou avenças de 
Advogados e Solicitadores em causas e assuntos de interesse do Fundo, seguros dos imóveis, 
condomínios, conservação, realização de benfeitorias e manutenção dos imóveis, serviço de 
vigilância, indemnizações a Arrendatários, comissões de mediação imobiliária, taxas de esgoto, de 
lixo ou outras taxas camarárias, telefones, electricidade, água, gás, custas judiciais, emolumentos 
notariais e registrais, publicações obrigatórias, campanhas publicitárias de promoção de bens do 
FUNDO e impostos. 
 

ARTIGO 7º 
(Sociedade Gestora) 

 
A Administração do FUNDO cabe à SILVIP - Sociedade Gestora do Fundo de Valores e 

Investimentos Prediais (FUNDO VIP), SA., com sede na Av.  Fontes Pereira de Melo, nº 6- 5º, 
em Lisboa, também designada simplesmente por Sociedade Gestora, por mandato dos  

 
 
 
 



participantes, que se considera atribuído por simples subscrição da proposta de participação e se 
mantém enquanto essa participação subsistir. 
 
2. A Sociedade Gestora assume o compromisso para com os participantes de administrar os 
valores imobiliários do FUNDO em obediência aos objectivos estabelecidos no artigo 5º e com 
observância de regras estritas de segurança e valorização dos investimentos que realizar e 
subsequentes operações sobre os mesmos. 
 

 
ARTIGO 8º 

(Atribuição e remuneração da Sociedade Gestora) 
 
1. Como responsável pela condução dos negócios do FUNDO e sua legal representante, compete à 
Sociedade Gestora comprar, vender, subscrever, trocar ou receber quaisquer valores imobiliários, 
salvo as restrições impostas pela lei e por este Regulamento e, bem assim, todos os demais actos 
necessários à correcta administração e desenvolvimento do FUNDO. 
 
2. No exercício da sua competência, cabe em especial ainda à Sociedade Gestora: 
 
a) Seleccionar os valores que devem constituir o FUNDO, de acordo com a política de 
investimentos prevista no presente Regulamento e efectuar ou dar instruções ao depositário para 
que este efectue as operações adequadas à execução dessa política;  
b)  Adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente 
relacionados com os bens do FUNDO, incluindo decidir quanto às aplicações a efectuar no 
mercado monetário interbancário; 
c) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação, estabelecer os preços de 
emissão das unidades de participação, controlar a sua emissão e autorizar o seu reembolso; 
d) Deliberar quanto à suspensão da emissão e do reembolso de unidades de participação, com 
sujeição às restrições impostas por lei; 
e) Determinar, dia a dia, o valor do FUNDO e das unidades de participação ; 
f) Decidir quanto à distribuição dos rendimentos líquidos do FUNDO, em conformidade com os 
critérios estabelecidos no artigo 17º do presente Regulamento; 
Manter em ordem a escrita do FUNDO; 
Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei e no presente Regulamento, 
incluindo o fornecimento às entidades competentes de todas as informações que pelas mesmas 
sejam requeridos e a preparação e a divulgação dos relatórios anual e semestral. 
 
3. No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os condicionalismos legais 
em vigor, nomeadamente os que se referem às operações proibidas ou condicionadas. 
 
    4. a) Pelo exercício da sua actividade, a Sociedade Gestora cobrará mensalmente ao FUNDO 
uma comissão de 1,1% (um virgula um por cento) ao ano sobre o valor do património líquido do 
FUNDO apurado com referência ao último dia útil de cada mês, destinada a cobrir as despesas de 
gestão. 
     
     
     
     
     
    b) Sempre que a Sociedade Gestora pretender efectuar uma distribuição de rendimentos pelo 



menos igual à do período anterior e o rendimento liquido se mostre insuficiente, a comissão de 
gestão será reduzida até ao montante que se mostre necessário para tal efeito. 
 
5. Para cobertura das despesas de emissão e de venda das unidades de participação, a Sociedade 
Gestora cobrará aos subscritores, no acto de subscrição das unidades de participação através do 
depositário e das entidades comercializadoras, uma comissão calculada pela aplicação de uma 
percentagem em relação ao valor do dia das unidades de participação subscritas, apurado de 
acordo com o disposto no Artº 14º do presente Regulamento, a titulo de comissão de emissão, que 
acrescerá ao montante da subscrição. A percentagem a aplicar variará em função do montante da 
subscrição, nos seguintes termos: 
 
 a) Subscrições inferiores a 100.000 contos: 2%; 
 b) Subscrições iguais ou superiores a 100.000 contos: 1%; 
 c) Subscrições iguais ou superiores a 500.000 de contos: 0,5%. 
 
6. Para cobertura das despesas de resgate das unidades de participação a Sociedade Gestora 
cobrará aos participantes, no acto de reembolso das unidades de participação, através do 
depositário e das entidades comercializadoras, uma comissão calculada pela aplicação de uma 
percentagem em relação ao valor do dia das unidades de participação resgatadas, apurado de 
acordo com o disposto no artigo 14º do presente Regulamento, que será deduzida ao valor das 
unidades resgatadas, a título de comissão de resgate.  A percentagem a aplicar variará em função 
dos seguintes prazos: 
a) Resgate efectuado antes de decorridos cinco anos sobre a data de subscrição das unidades de 
participação objecto de reembolso: 2%;  
b) Resgate efectuado entre cinco e dez anos sobre a data de subscrição das unidades de 
participação objecto de reembolso: 1%; 
c) ) Resgate efectuado depois de decorridos dez anos sobre a data de subscrição das unidades de 
participação objecto de reembolso: 0,5%; 
 

ARTIGO 9º 
(Instituição de crédito depositária e comissão de depósito) 

 
As funções de depositário serão exercidos pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na 

Rua do Ouro, nº 219, em Lisboa, competindo-lhe 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 das unidades de participação, 
cobrando em cada acto, por conta da Sociedade Gestora as respectivas comissões de emissão ou 
de resgate, previstas nos nºs 5 e 6 do artigo anterior; 
    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 
presente Regulamento, 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 presente Regulamento; 
h) Assegurar que o cálculo do valor das unidades de participação se efectua de acordo com a lei e 
o presente Regulamento; 
i) Executar as instruções da Sociedade Gestora salvo se forem contrárias à lei ou ao presente 
Regulamento; 
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 
presente Regulamento. 
 
2. Pelo exercícios das competências mencionadas no nº anterior, será devida à CEMG uma 
comissão de depósito de 1º/00 (um por mil) ao ano sobre o valor do património líquido do 
FUNDO, apurada com referência ao último dia útil de cada trimestre. 
 
 

ARTIGO 10º 
(Responsabilidade solidária) 

 
A Sociedade Gestora e a Instituição de crédito depositária respondem solidariamente perante os 
participantes pelo cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei e do presente 
Regulamento. 
 

ARTIGO 11º 
(Outra entidade comercializadora) 

 
Além do banco depositário pode também proceder à intermediação na distribuição e no 
reinvestimento dos rendimentos e no resgate das unidades de participação, o Banco Fonsecas & 
Burnay, SA, com sede na Rua do Comércio, 132, em Lisboa. 
 

ARTIGO 12º 
(Aquisição da qualidade de participante do FUNDO) 

 
1. A qualidade de participante no FUNDO adquire-se mediante a aceitação, pela instituição de 
crédito depositária, de um boletim de subscrição, assinado pelo interessado ou seu representante, 
do qual constará: 
 
    a) Identificação do proponente; 
    b) Indicação do montante da subscrição a realizar; 
    c) Declaração de aceitação dos termos deste Regulamento. 
 
 
2. A aceitação da subscrição fica condicionada à abertura de conta bancária e ao depósito dos 
respectivos títulos em conta de arrecadação na instituição depositária, que por ele não cobrará 
qualquer remuneração. 
 
3. O valor, para efeitos de subscrição das unidades, de participação, será o valor das mesmas no 
dia da subscrição, calculado nos termos do artigo 14º, sendo aplicável a este valor a comissão de 



emissão prevista no nº 5 do Artº 8º do presente Regulamento. 
 
4. A subscrição de unidades de participação deverá fazer-se por um número mínimo de 10 (dez) 
unidades, com múltiplos de 5 (cinco) para montantes superiores. 
 
5. O pagamento dos montantes líquidos dos rendimentos e dos reembolsos, quando solicitados 
nos termos deste Regulamento, será efectuado através de transferência bancária. 
 

ARTIGO 13º 
(Suspensão da emissão) 

 
Sempre que a situação dos mercados de títulos ou dos valores imobiliários o recomende, e para 
defesa dos interesses dos participantes já admitidos, a Sociedade Gestora poderá suspender as 
operações de emissão, nos termos e condições previstas na lei. 
 

ARTIGO 14º 
(Valor das unidades de participação) 

 
1. A Sociedade Gestora calculará para o inicio de cada dia útil o valor das unidades de 
participação, tomando, para os valores mobiliários, as cotações do dia útil anterior, de acordo com 
os critérios financeiros geralmente aceites e as normas legais estabelecidos. 
 
O valor das unidades de participação em cada momento, evolui em função do valor dos activos 

integrantes da carteira do FUNDO, pelo que pode aumentar ou diminuir de valor. 
 
3. O valor das unidades de participação será publicado no boletim de cotações de uma das Bolsas 
de Valores. 
 

ARTIGO 15º 
(Reembolso das unidades de participação) 

 
1. Os participantes podem exigir o reembolso das unidades de participação que possuam desde 
que o façam com um pré-aviso não inferior ao número de dias a seguir indicado, consoante o 
montante do reembolso: 
 
  5 dias até 2.000 contos 
 10 dias até 5.000 contos 
 15 dias até 10.000 contos 
 30 dias até 25.000 contos 
 60 dias até 100.000 contos 
 
No caso de reembolso de montante superior a 100.000 contos, o respectivo pagamento será 
efectuado até ao limite de 90 dias contado sobre a data do pedido do reembolso, salvo se for 
necessário proceder à alienação de valores imobiliários, caso em que será observado o prazo 
limite referido no número dois deste artigo. 
 
2. Quando para efectuar o reembolso seja necessário proceder à alienação de valores imobiliários, 
o respectivo pagamento poderá ser efectuado até um prazo de 12 (doze) meses. 
 
3. O valor a atribuir às unidades reembolsadas será o que resultar do cálculo efectuado nos termos 



do artigo 14º, referido ao dia do pedido, sendo aplicável a este valor a comissão de resgate 
prevista no nº 6 do Artº 8º do presente Regulamento. 
 
4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a Sociedade Gestora diligenciará no sentido 
de, sempre que possível, os pagamentos serem efectuados em prazos mais reduzidos do que os 
constantes no número um desta cláusula. 
 

ARTIGO 16º 
(Suspensão do reembolso) 

 
1. Quando os pedidos de resgate de unidades de participação excedam os pedidos de subscrição, 
num só dia, em 5% (cinco por cento), ou, num período de 5 (cinco) dias seguidos, 10% (dez por 
cento) do valor total dos bens do FUNDO, a Sociedade Gestora poderá mandar suspender as 
operações de resgate, devendo fazê-lo quando, ainda que não se verifiquem aquelas 
circunstâncias, os interesses dos participantes o aconselhem, neste caso, suspendendo igualmente 
as operações de emissão. 
2. A suspensão durará pelo prazo fixado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou 
por prazo inferior, se a Sociedade Gestora decidir entretanto pôr-lhe termo. 
 
3. A suspensão de reembolsos não é aplicável aos pedidos que tenham sido já efectuados à data 
da suspensão, nos termos do nº 1 do artigo 15º deste Regulamento. 
 

ARTIGO 17º 
(Distribuição de rendimentos) 

 
1. Os rendimentos a distribuir trimestralmente pelo FUNDO provêm dos proveitos líquidos das 
suas aplicações e das mais valias realizadas, deduzidos os encargos em que o FUNDO incorre nos 
termos deste Regulamento e da lei. 
 
2. A política de distribuição dos rendimentos líquidos do FUNDO, será definida anualmente 
pela Sociedade Gestora. 
 

ARTIGO 18º 
(Reinvestimento dos rendimentos) 

 
1. É facultado aos participantes o reinvestimento automático do rendimento liquido distribuído em 
novas unidades de participação, isentas da comissão de subscrição referida no nº 5 do Artº 8º, 
desde que o montante a reinvestir permita o cumprimento do mínimo estabelecido no nº 4 do Artº 
12º. 
 
2. Para efeitos do número anterior, o participante deverá comunicar por escrito a respectiva ordem 
de reinvestimento à Sociedade Gestora até à data da distribuição dos rendimentos.  Salvo 
indicação em contrário do participante, a ordem de reinvestimento será igualmente válida para os 
rendimentos a distribuir nos períodos subsequentes, até à alteração ou revogação por escrito pelo 
participante da citada ordem. 
 

ARTIGO 19º  
( Regras de avaliação ) 

 
1. As aquisições de bens imóveis para o FUNDO e as respectivas alienações devem ser precedidas 



dos pareceres de dois peritos qualificados e independentes, nomeados de comum acordo entre a 
Sociedade Gestora e o Depositário. 
 
2. Os imóveis devem ainda ser avaliados, nos termos do número anterior, com uma periodicidade 
mínima anual e sempre que a Sociedade Gestora considere que tenha ocorrido uma alteração 
significativa do seu valor, não podendo a Sociedade Gestora, para efeitos de cálculo do valor das 
unidades de participação, considerar que os imóveis possuem um valor superior ao mais elevado 
das avaliações periciais. 
 

ARTIGO 20º 
(Relatórios de Actividades e Contas Anuais) 

 
1. As contas do FUNDO encerram em 31 de Dezembro de cada ano, sendo publicados no prazo 
de quatro meses, devendo conter os demais elementos de informação indicados na lei e serem 
certificadas por um ROC que não integre o Conselho Fiscal da Sociedade Gestora. 
 
2. Nos dois meses seguintes ao período a que respeite, a Sociedade Gestora publicará um relatório 
semestral que abrangerá os seis primeiros meses do exercício e conterá as informações exigidas 
por lei. 
 
3. Os relatórios referidos nos pontos anteriores estarão disponíveis nos locais de venda das 
unidades de participação ou, mediante pedido dos participantes, ser-lhe-ão enviados sem 
quaisquer encargos. 
 
 ARTIGO 21º 

(Liquidação) 
 
1. Quando os interesses dos participantes o recomendarem, a Sociedade Gestora poderá proceder à 
liquidação do FUNDO, mediante pré-aviso não inferior a 60 dias, publicado no Boletim de 
cotações de uma Bolsa de Valores e em dois jornais de grande circulação, um de Lisboa e outro 
do Porto. 
 
2. Aos participantes não é reconhecido o direito de exigir a liquidação ou partilha do FUNDO. 
 

ARTIGO 22º 
(Estipulação de foro) 

 
Para as questões emergentes da aplicação deste Regulamento é competente o foro da Comarca 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 


