
REGULAMENTO DE GESTÃO
ARTIGO PRIMEIRO

Noção
1. O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado GEF 2, mais adiante

designado simplesmente por Fundo, é constituído com um capital de 1.164.499

contos, representado por um milhão, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos

e noventa e nove unidades de participação.

2. É um fundo de investimento imobiliário fechado com as inerentes

características de património autónomo, submetido ao regime da comunhão

regulada no DL 294/95, de 17 Nov. e pertencente aos participantes, o qual não

responde pelas dívidas próprias destes nem por dívidas da sociedade gestora.

3. Os participantes, em nenhum caso, poderão ser chamados a responder pelas

responsabilidades assumidas pelo Fundo.

4. Poderá o capital ser aumentado ou reduzido, depois de obtida a necessária

autorização da CMVM.

5. Não será solicitada a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Lisboa das

unidades de participação constitutivas do Fundo.

ARTIGO SEGUNDO

Duração
1. O Fundo constitui-se por um período de dez anos, sem prejuízo da sua

prorrogação por períodos de três anos, por decisão da entidade gestora,

considerando os legítimos interesses dos participantes manifestados em

assembleia de participantes reunida para o efeito.

2. Com antecedência não inferior a noventa dias em relação ao termo do período

de dez anos, a sociedade gestora convocará uma assembleia de participantes

para deliberar sobre a prorrogação do tempo de duração  do Fundo.

A deliberação tomada deverá atender à viabilidade do Fundo após os eventuais

resgates e recolher, pelo menos, 2/3 dos votos representativos do total das

unidades de participação subscritas.

3. Em caso de prorrogação, os participantes que pretendam desinvestir poderão

fazê-lo, dando conhecimento da sua vontade de proceder ao resgate das unidades

de participação ao depositário, no prazo de trinta dias a contar do início da

prorrogação. No final deste prazo de trinta dias, a sociedade gestora promoverá a

redução do capital do Fundo em montante igual ao valor das unidades de

participação cujo resgate foi requerido. Autorizada a redução pela CMVM, o valor



das unidades resgatadas será pago no prazo de cinco meses a contar da

autorização.

4. O valor da unidade de participação resgatada é a da data do pedido de resgate.

ARTIGO TERCEIRO

Objectivos e Política de Investimentos
1. O Fundo tem por objectivo a aplicação de poupanças em investimentos

imobiliários, que visam a valorização do capital a longo prazo.

2. Os investimentos do Fundo são orientados, em especial, por uma estratégia

que privilegie a aquisição de imóveis já construídos ou que se destinam à

construção e a colocação do produto final no mercado imobiliário de arrendamento

e de compra e venda.

3. O Fundo fará aplicações em títulos de rendimento, em depósitos bancários ou

em outras aplicações financeiras, atendendo à liquidez, à estrutura da carteira e a

condições específicas do mercado imobiliário.

4. A composição do património obedecerá às regras legais, que são, no caso dos

Fundos fechados:

a) O património dos Fundos só pode ser constituído por valores imobiliários,

numerário, depósitos bancários, títulos de 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 registada na CMVM ou internacionalmente reconhecida,

participações noutras instituições de investimento colectivo e aplicações no

mercado interbancário.

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

global 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.

d) não podem ser aplicados num único empreendimento mais de 20% do valor

líquido global do Fundo.

5. As percentagens referidas nas alíneas b), c) e d) do número anterior só são

aplicáveis a partir do início do terceiro exercício do Fundo.

6. Todo o investimento do Fundo tem associado um risco de mercado que se

repercute no valor da unidade de participação, o qual está, naturalmente, na

relação directa dos investimentos realizados.

ARTIGO QUARTO



Unidades de Participação e seu Valor
1. O património do Fundo é dividido em participações de características e valor

iguais, sem valor nominal, designadas por unidades de participação e tituladas por

certificados.

2. Os certificados de participação assumirão a forma de certificados ao portador,

podendo agrupar várias unidades e conferindo aos seus titulares direitos de

propriedade sobre valores constitutivos do património do Fundo, na proporção do

número de unidades que representem.

3. O valor inicial de subscrição das unidades de participação é de 1.000$00. As

subscrições subsequentes serão feitas pelo último valor conhecido das unidades

de participação e divulgado pela sociedade gestora na data da subscrição sendo

este valor calculado  observando os seguintes critérios:

a) quanto ao valor atribuído aos bens imóveis é o do seu valor venal determinado

de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido se fosse vendido, em

condições normais de mercado, no momento da avaliação.

b) quanto aos valores mobiliários é o seu valor de mercado, dentro ou fora da

bolsa, conforme esses valores estejam ou não cotados em bolsa de valores.

4. A avaliação dos bens imóveis obedece às seguintes regras:

a) é feita com uma periodicidade anual em cada ano civil;

b) por dois peritos qualificados, independentes, nomeados de comum acordo entre

a sociedade gestora e o depositário;

c) realizar-se-á previamente a qualquer aquisição ou alienação;

d) sempre que ocorra uma alteração significativa do valor de algum dos bens

imóveis.

5. O valor dos imóveis não pode ser considerado superior àquele que resulta da

mais elevada das avaliações.

6. Para efeitos de garantias ou cauções legalmente exigíveis, os certificados de

participação são equiparados às acções e obrigações das empresas cotadas

numa bolsa.

7. O valor das unidades de participação é calculado diariamente, excepto aos

sábados, domingos e feriados, e determina-se dividindo o valor líquido global do

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.

8. O valor das unidades de participação é calculado diariamente, reportando-se ao

princípio do dia.

ARTIGO QUINTO



Subscrição das unidades de participação
1. O aumento de capital do Fundo que se realizar, no futuro, depois de autorizado

pela CMVM, será feito por subscrição particular. No caso da subscrição do

aumento de capital ficar incompleta, o aumento considera-se limitado às

subscrições recolhidas.

2. O depositário é o Banco Espírito Santo, devidamente identificado no nº. 1 do

artigo décimo deste regulamento.

3. O boletim de subscrição reproduz o regulamento de gestão e deverá ser

preenchido em duplicado, destinando-se um exemplar ao participante.

4. A subscrição das unidades de participação implica a aceitação do Regulamento

de Gestão e confere à entidade gestora os poderes necessários para administrar

o Fundo.

ARTIGO SEXTO

Obrigações e Direitos dos Participantes
1. A qualidade de participante no Fundo adquire-se mediante a aceitação de uma

proposta de participação assinada pelo interessado ou pelo seu representante

legal.

Para deliberação sobre essa aceitação a proposta deverá conter:

a) Identificação do proponente;

b) Indicação do montante da subscrição a realizar.

2. Os participantes têm direito:

a) à informação sobre o Fundo elaborada e divulgada de acordo com a Lei,

nomeadamente:

•  ao prospecto informativo sobre o Fundo, colocado à disposição dos

interessados, previamente à subscrição,

•  a obterem, a seu pedido, sem encargos, os relatórios anual e semestral, que

lhes poderão ser enviados ou estar disponíveis nos locais de venda das Unidades

de Participação;

b) ao resgate das unidades de participação, que possuírem, nas condições

previstas na Lei e no regulamento de gestão;

c) a quota parte do produto da partilha do Fundo, expressa pelas unidades de

participação  que possuírem, em caso de liquidação do Fundo;

d) a auferirem rendimentos proporcionalmente às unidades de participação por si

detidas, quando o Fundo proceder à distribuição de rendimentos;

e) a exigir a liquidação do Fundo ou, simplesmente, a exigir o resgate das



unidades de participação, com a consequente restituição das quantias por elas

pagas, se a admissão à cotação em bolsa de valores das unidades de

participação não se tiver verificado no prazo de doze meses a contar do termo do

período de subscrição do capital do Fundo;

f) nos casos previstos na alínea anterior, a exigir uma indemnização por prejuízos

sofridos, se a admissão à cotação em bolsa de valores for recusada por causa

imputável ao Fundo.

3. São obrigações dos participantes:

a) No acto de subscrição de unidades de participação do Fundo aceitar o

correspondente regulamento de gestão, conferindo, assim, mandato à sociedade

gestora para esta realizar as operações inerentes à boa gestão e administração

do Fundo.

b) Pagar as comissões fixadas no regulamento de gestão.

ARTIGO SÉTIMO

Política de Rendimentos do Fundo
1. Os rendimentos provenientes dos resultados líquidos do Fundo poderão ser

distribuídos, parcial ou totalmente, nos termos, datas e quantitativos a estabelecer

anualmente pela sociedade gestora.

2. O Fundo distribuirá, anualmente, uma parte significativa dos rendimentos

correntes e das mais-valias realizadas, não inferior a metade desses rendimentos

e mais valias. A distribuição será realizada nos três meses seguintes à aprovação

anual das contas do Fundo, podendo os titulares das unidades de participação

proceder ao levantamento das quantias a que têm direito até ao fim do mês de

Setembro de cada ano.

3. O reembolso das unidades de participação efectuar-se-á aquando da liquidação

do Fundo, no caso de redução de capital e na eventualidade prevista no nº. 3 do

art. segundo deste regulamento.

ARTIGO OITAVO

Administração do Fundo
1. A administração do Fundo é da responsabilidade da Sociedade Gestora  GEF –

Gestão de Fundos Imobiliários S.A., com sede na Avenida Engº Duarte Pacheco,

Torre 2 – 17º andar, 1070 Lisboa, que possui um capital social subscrito e

realizado de duzentos e trinta e dois milhões de escudos.

2. A Sociedade Gestora tem por objecto a administração, gestão e representação

do Fundo, bem como avaliar, em ligação com o banco depositário, as propostas



de subscrição, emitindo, ao aceitar estas, os certificados das unidades de

participação e procedendo, depois, aos registos dos participantes e das

respectivas unidades.

ARTIGO NONO

Funções e Atribuições da Sociedade Gestora
1. Como responsável pela gestão do Fundo, e sua legal representante, compete à

sociedade gestora comprar, vender, subscrever e/ou trocar quaisquer valores que

nos termos da Lei e do presente regulamento possam integrar o seu património,

realizar as respectivas mais-valias e, em geral, praticar todos os actos

necessários à sua correcta administração.

2. São, em especial, funções da sociedade gestora:

a) decidir as estratégias, políticas e aplicações do Fundo, de acordo com a política

de investimento do Fundo;

b) adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou

indirectamente relacionados com os bens do Fundo;

c) decidir quanto à distribuição dos rendimentos do Fundo, em conformidade com

os critérios orientadores estabelecidos no art. sétimo deste regulamento;

d) controlar a emissão dos certificados em estreita colaboração com a entidade

depositária e autorizar o seu reembolso;

e) deliberar quanto à suspensão da emissão dos certificados, com sujeição às

restrições impostas legalmente;

f) decidir quanto à liquidação do Fundo, bem como quanto à prorrogação da sua

duração, nos termos previstos no art. segundo deste regulamento;

g) calcular diariamente o valor do activo liquido do Fundo e o das unidades de

participação emitidas;

h) manter em ordem a sua escrita própria e a escrita do Fundo;

i) dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por Lei ou pelo

regulamento de gestão;

j) contrair empréstimos por conta e em representação do Fundo, com carácter não

permanente, até ao limite de 10% do valor global do Fundo e onerar valores do

Fundo para garantir esses empréstimos.

ARTIGO DÉCIMO

Entidade Depositária
1. As funções de depositário previstas na Lei serão exercidas pelo Banco Espírito

Santo e Comercial de Lisboa, com sede na Avenida da Liberdade, nº 195, em



Lisboa, com o capital de 87.366.037.000$00.

2. Compete, designadamente, ao depositário:

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;

c) receber e satisfazer os pedidos de subscrição e de resgate das 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.

3. O depositário 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 sociedade 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 conforme à prática do mercado;

e) assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados em conformidade com

a lei e o regulamento de gestão.

4. Se for convencionado com a sociedade gestora um contrato para atribuição de

liquidez ao Fundo por via da aquisição de unidades de participação e este contrato

merecer a aprovação da CMVM, o depositário pode adquirir unidades de

participação com esse fim.

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

Responsabilidade Solidária do Depositário e da Sociedade Gestora
A entidade gestora e o depositário respondem solidariamente perante os

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



Regulamento de Gestão.

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO

Remuneração da Sociedade Gestora e do Depositário
1. A sociedade gestora, para cobrir todas as despesas de gestão do Fundo e

outras e realizar a sua margem beneficiária será remunerada nos seguintes

termos:

a) por uma comissão de gestão anual de 4% apurada e cobrada mensalmente

sobre o valor do património líquido do Fundo, apurado com referência ao último

dia útil de cada mês;

b) por uma comissão de emissão de 1% para cobrir os custos de preparação e

colocação das unidades de participação do Fundo, que acrescerá ao montante de

subscrição, constituindo o valor assim obtido, o preço de emissão. Esta comissão

será cobrada pelo depositário.

c) uma comissão de resgate de 1% nos casos de liquidação do Fundo, de redução

do seu capital e na situação de prorrogação da duração do Fundo prevista no nº. 3

do art. segundo, comissão esta que será deduzida ao valor de reembolso das

unidades de participação, constituindo o valor assim obtido, o valor de reembolso.

Esta comissão será cobrada pelo depositário.

2. O banco depositário cobrará trimestralmente ao Fundo uma comissão de

depositário no montante anual de 0.275% do valor patrimonial do Fundo,

destinada a remunerar os seus serviços excepto os de subscrição e resgate.

3. Os encargos derivados de emolumentos notariais e registrais, custas judiciais,

publicações obrigatórias, campanhas publicitárias de promoção de imóveis e

outros análogos que estejam em relação com os bens que pertençam ao Fundo

são por este suportados.

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO

Fiscalização
A sociedade gestora e o Fundo estão sujeitos a supervisão e fiscalização do

Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no âmbito

das respectivas competências.

ARTIGO DÉCIMO QUARTO

Prospectos e Relatórios
1. A sociedade gestora  elaborará um prospecto informativo sobre o Fundo, que

colocará à disposição dos interessados, previamente à subscrição.

2. As contas do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada ano sendo



submetidas a certificação legal por revisor oficial de contas que não integre o

conselho fiscal da sociedade gestora, devendo o revisor pronunciar-se sobre a

avaliação efectuada dos valores do Fundo, pela entidade gestora. Serão

publicados nos quatro meses seguintes o Balanço, a Demonstração de

Resultados, acompanhados de um relatório de actividade e do parecer da

entidade fiscalizadora do Fundo.

3. O relatório anual sobre a actividade do Fundo, mencionado no nº anterior

conterá, nomeadamente, informações detalhadas sobre:

a) Evolução do número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em

circulação;

b) evolução do valor da unidade de participação e dos rendimentos distribuídos e

reinvestidos;

c) inventário da carteira, repartido por valores imobiliários (desagregados por

terrenos, construções acabadas e em curso e participações em sociedades

imobiliárias) e outros valores (desagregados por obrigações, títulos de rendimento,

liquidez, empréstimos e outros valores a regularizar).

d) explicitação das mais-valias e menos-valias potenciais;

e) listagem das transacções de valores imobiliários efectuadas, com indicação dos

respectivos montantes;

f) valor global do Fundo e valor de cada unidade de participação.

4. A sociedade gestora elaborará um relatório semestral que abrangerá os

primeiros seis meses do exercício e que publicará nos dois meses seguintes ao

período a que respeita, e conterá, nomeadamente as informações previstas no

relatório anual.

5. A sociedade gestora publicará trimestralmente no Boletim de Cotações da Bolsa

de Valores de Lisboa a composição descriminada das aplicações do Fundo, o

Valor Líquido Global do Fundo e o número de Unidades de Participação em

circulação.

ARTIGO DÉCIMO QUINTO

Regime Fiscal
O Fundo e os seus participantes gozam de um regime fiscal especial, o qual,

actualmente, consta do art. 19º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

ARTIGO DÉCIMO SEXTO

Liquidação e Partilha
1. Quando chegar ao termo do período de duração do Fundo, se não houver lugar



a prorrogação ou quando o interesse dos participantes o recomendar, a sociedade

gestora poderá proceder à liquidação do Fundo, mediante a publicação de pré-

aviso, não inferior a 60 dias e publicado em dois jornais de grande circulação, um

de Lisboa e outro do Porto, e no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de

Lisboa.

2. A falta de publicação de pré-aviso acima indicado para a liquidação do Fundo

significa que o Fundo entrou no período de prorrogação para além do tempo de

duração inicial, em conformidade com o disposto no artigo segundo deste

regulamento.

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO

Regulamento de Gestão
1. O presente regulamento será reproduzido no verso das propostas e dos

certificados de participação e publicado no Boletim de Cotações da Bolsa de

Valores de Lisboa.

2. As alterações a este regulamento estão sujeitas a autorização da Comissão do

Mercado de Valores Mobiliários, salvo no caso e matérias previstas na Lei em que

essa autorização se limite a uma simples comunicação e deverão ser sempre

publicadas no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa.1

ARTIGO DÉCIMO OITAVO

Arbitragem
1. Para todos os litígios emergentes deste Regulamento deverá  recorrer-se

sempre que possível à arbitragem.

2. Nos casos em que não seja possível a resolução extra-judicial fica estipulado o

Foro da Comarca de Lisboa, para a resolução dos eventuais litígios.
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