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A autorização do Fundo significa que a CMVM considera a sua constituição conforme 
com a legislação aplicável, mas não envolve da sua parte qualquer garantia ou 
responsabilidade quanto à suficiência veracidade, objectividade ou actualidade da 
informação prestada pela entidade gestora neste regulamento de gestão, nem 
qualquer juízo sobre a qualidade dos valores que integram o património do fundo. 
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CAPÍTULO I INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO, A SOCIEDADE GESTORA E O 

DEPOSITÁRIO 

 

1. O Fundo 

1.1. O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Turístico, adiante designado 

simplesmente por Fundo, é um fundo fechado de subscrição particular, 

constituído de harmonia com a legislação aplicável.  

1.2. A constituição do Fundo foi autorizada pela Portaria nº 229/95 (2ª série), de 27 de 

Julho, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Tesouro. 

1.3. O Fundo foi constituído, por um período de 20 anos, em 21 de Novembro de 1995 

e durará até 20 de Novembro de 2015, sendo este prazo prorrogável, uma ou mais 

vezes, por períodos não superiores a dez anos, desde que obtida a autorização da 

CMVM e a deliberação favorável da assembleia de participantes. 

1.4. O capital do Fundo corresponde ao valor de 5.000.000 de unidades de 

participação, as quais tiveram um valor inicial de subscrição de 4,98797897 € 

cada. 

1.5. Mediante autorização da CMVM e a deliberação favorável da assembleia de 

participantes, poderão realizar-se aumentos ou reduções do capital do Fundo. 

1.6. O regulamento de gestão foi actualizado pela última vez em 8 de Janeiro de 

2004. 

1.7. O capital do Fundo é detido por cinco participantes. 

 

2. A Sociedade gestora 

2.1. A administração do Fundo é exercida pela F.Turismo-Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Ivone Silva, 

lote 6, 3º Dto., adiante designada, simplesmente, por F.Turismo, por mandato dos 

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

participação e se mantém enquanto essa participação subsistir. 

2.2. A F.Turismo, constituída em 24 de Outubro de 1995, é uma sociedade anónima 

com o capital social de 375.000 euros, integralmente subscrito e realizado. 

2.3. Os órgãos sociais da F. Turismo são compostos pelos seguintes membros: 

Conselho de Administração 
Presidente: Dr. Emanuel Jorge Marques dos Santos (1) 

Vogal: Dra. Maria José Martins Catarino (2) 

Vogal: Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo, representado pelo Dr. Orlando Pinto 

Madeira Carrasco (3) 
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Vogal: Caixa Geral de Depósitos, SA, representada pelo Senhor Dr. José Valério Costa 

Pereira (4) 

Vogal: Banco Espirito Santo, SA, representado pelo Senhor Dr. Rui Vitor Ferronha Cláudio 

(5) 
Comissão Executiva 
Presidente: Dr. Orlando Pinto Madeira Carrasco 

Vogal: Dr. José Valério Costa Pereira 

Vogal: Dr. Rui Vitor Ferronha Cláudio 
Conselho Fiscal 
Presidente: Dr. Serafim Ribeiro Amorim 

Vogal: Dr. Licínio Cruz Dias Calado 

Vogal ROC efectivo: Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, representada pelo Dr. Jorge Manuel 

Santos Costa, ROC 

Vogal ROC suplente: Dr. José Poças Esteves 

Mesa da Assembleia Geral 
Presidente: Dr. Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 

Vice Presidente: Dr. Nuno Moreira de Almeida Queiroz de Barros 

Secretário: Caixa Geral de Depósitos, S.A., representada pelo Dr. Pedro Manuel Rodrigues de 

Araújo Martinez 

 

(1) Presidente do Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo 

(2) Administradora do Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo 

(3) Administrador da F. Turismo-Capital de Risco, S.A. 

(4) Consultor da Caixa Geral de Depósitos-SGPS, S.A. 

(5) Director do Banco Espírito Santo, SA 

2.4. Os accionistas da F. Turismo são o Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo 

(53,2%), a Caixa Geral de Depósitos (33,47%) e o Banco Espírito Santo (13,33%), 

sendo a Caixa Geral de Depósitos o Banco Depositário do Fundo. 
2.5. A F. Turismo é, também, responsável pela gestão do seguinte fundo: 

Denominação Tipo Política de Investimento VLGF em euros 

(31/03/2003) 

Nº de participantes 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário Fechado 

Turístico II 

FII 

fechado 

Aquisição de imóveis afectos à 

actividade turística 

47.349.968,18 € 

 

10 

1 - - 47.349.968,18 € - 

 

2.6. A F.Turismo actua por conta dos participantes e no interesse exclusivo destes, 

competindo-lhe, em geral e com respeito pelas normas legais imperativas, a 
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prática de todos os actos e operações necessários ou convenientes à boa 

administração e gestão do Fundo de acordo com critérios de elevada diligência 

e competência profissional, e, em especial: 

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

de investimento; 

b) Celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à 

execução da política de investimento e exercer os direitos directa ou 

indirectamente relacionados com os valores do Fundo; 

c) Efectuar as operações adequadas à execução da política de distribuição dos 

resultados; 

d) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e autorizar o 

seu reembolso; 

e) Determinar o valor patrimonial das unidades de participação; 

f) Manter em ordem a escrita do Fundo; 

g) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo 

presente regulamento de gestão. 

2.7. No exercício das suas atribuições, a F. Turismo observará escrupulosamente os 

condicionalismos legais, regulamentos e instruções em vigor, nomeadamente os 

que se referem às operações especificamente vedadas.   

 

3. O Depositário 

3.1. O depositário é a Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede em Lisboa, na Av. 

João XXI, 63, adiante designado simplesmente por Banco Depositário. 

3.2. Compete, designadamente, ao Banco Depositário: 

a) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o 

cumprimento da lei e do presente regulamento de gestão, especialmente no 

que se refere à política de investimento e ao cálculo do valor patrimonial das 

unidades de participação; 

b) Pagar aos participantes a sua quota-parte dos resultados do Fundo; 

c) Executar as instruções da F. Turismo, salvo se forem contrárias à lei ou ao 

presente regulamento de gestão; 

d) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários do Fundo; 

e) Assegurar o reembolso aos participantes, dos pedidos de resgate que venham 

a ser solicitados nos termos do ponto 4.1. do Capítulo III; 
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3.3. A F.Turismo e o Banco Depositário respondem solidariamente por todos os 

compromissos assumidos no âmbito do presente regulamento de gestão e da lei. 

 

4. Peritos avaliadores 

Os peritos avaliadores de imóveis do Fundo são: 

• DRIVE-Gestão e Investimento, S.A.; 

• Colliers P&I-Consultores em Investimento Imobiliário; 

• CIM-Valorização Estratégica de Patrimónios Imobiliários, Lda.; 

• CPU-Consultores de Avaliação, Lda. 

 

5. Revisor oficial de contas do Fundo 

A função de revisor oficial de contas do Fundo é desempenhada pela sociedade 

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC. 

 

 

CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO E POLÍTICA DE 

RENDIMENTO 
 

1. Política de Investimento 

 

1.1. A política de investimento do Fundo é vocacionada para a aquisição de imóveis 

afectos à actividade turística para efeitos de arrendamento, tais como: 

• de animação turística com carácter inovador; 

• hoteleiros e de animação turística que envolvam a recuperação de património 

arquitectónico histórico e cultural; 

• hoteleiros que necessitem de modernização e redimensionamento; 

• turísticos que envolvam a recuperação de imóveis não concluídos, cujas obras 

se encontrem paradas há mais de cinco anos e que constituam factor de 

degradação ambiental; 

• saneamento financeiro de empreendimentos economicamente viáveis. 

1.2. A política de investimento do Fundo em termos geográficos incidirá em todo o 

território nacional e estados da União Europeia. 
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2. Limites legais ao investimento 

2.1. O activo do Fundo será constituído por imóveis e, a título acessório, por numerário, 

depósitos bancários, certificados de depósito, unidades de participação de 

fundos de tesouraria e valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-

Membro da Comunidade Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 

meses e ainda unidades de participação de outros fundos de investimento 

imobiliário.  

2.2. A composição do património do Fundo observará o seguinte: 

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

Fundo; 

b) As unidades de participação de outros fundos de investimento imobiliário são 

contadas para efeitos do cumprimento do limite mencionado na alínea 

anterior; 

c) As unidades de participação de outros fundos de investimento imobiliário não 

poderão representar mais de 10% do activo total do Fundo; 

d) A F. Turismo não pode, relativamente ao conjunto dos fundos que administra, 

adquirir mais de 20% das unidades de participação de um fundo de 

investimento imobiliário;  

e) O Fundo pode endividar-se até ao limite de 30% do seu activo total . 

2.3. As percentagens previstas nas alíneas a) e c) do ponto anterior são aferidas em 

relação à média dos valores verificados no final de cada um dos últimos seis 

meses, devendo ser respeitadas no prazo de dois anos a contar da data de 

constituição do Fundo.  

2.4. O património do Fundo é autónomo e, como tal, não responde pelas dívidas dos 

participantes nem da F. Turismo. 

 

3. Valorização dos activos 

3.1. O valor dos bens que constituem o património do Fundo corresponde ao seu custo 

de aquisição, incluindo custos notariais, de registo e outros.  

Os ajustamentos em imóveis, são calculados a partir da periodização da 

diferença entre o valor da opção de compra que o inquilino detém sobre o 

imóvel e o valor de aquisição, desde que o valor que resulte da soma do valor do 

bem com o dos ajustamentos seja inferior à média simples do valor atribuído pelos 

respectivos peritos avaliadores nas avaliações efectuadas. 
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3.2. A F. Turismo calculará diariamente, com referência às dezoito horas, o valor da 

unidade de participação, dividindo o valor líquido global do fundo pelo número 

de unidades de participação em circulação. 

 

4. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 

4.1. Pelo exercício da sua actividade, a F.Turismo cobrará mensalmente uma comissão 

de gestão anual calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo, de 

acordo com o seguinte critério: 

a) Enquanto o valor líquido global do Fundo for inferior a 9.975.957,94 EUROS (nove 

milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete 

euros, noventa e quatro cêntimos) a comissão de gestão será de 3,5% (três e 

meio por cento) ao ano; 

b) Enquanto o valor líquido global do Fundo se situar entre 9.975.957,94 EUROS 

(nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e 

sete euros, noventa e quatro cêntimos) e 19.951.915,88 EUROS (dezanove 

milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e quinze euros e oitenta 

e oito cêntimos) a comissão de gestão será de 2,5% (dois e meio por cento) ao 

ano; 

c) Quando o valor líquido global do Fundo for superior a 19.951.915,88 EUROS 

(dezanove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e quinze 

euros e oitenta e oito cêntimos) a comissão de gestão será de 1,5% (um e meio 

por cento) ao ano. 

4.2. O Banco Depositário recebe trimestralmente uma comissão de depositário de 

0,075% ao ano, calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo. 

4.3. Constituem encargo do Fundo os seguintes custos directamente conexos com o 

património do Fundo: 

a) Emolumentos notariais de escrituras e registos prediais relativos a imóveis que 

integram o património do Fundo; 

b) Honorários com o revisor oficial de contas e com auditorias às contas 

obrigatórias do Fundo; 

c) Despesas de conservação e manutenção dos imóveis que façam parte do 

Fundo, quando não sejam suportadas pelo inquilino; 

d) Seguros, quando não sejam suportados pelo inquilino; 

e) Taxa de saneamento, quando não sejam suportadas pelo inquilino; 
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f) Comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa e de operações fora de 

bolsa, bem como outros encargos relativos à compra e venda de valores 

mobiliários;  

g) Impostos e taxas relativos à transacção e detenção de valores mobiliários e 

imobiliários integrantes do património do Fundo. 

 

5. Regras de determinação dos resultados do Fundo e da sua afectação 

5.1. As demonstrações financeiras são preparadas com base nos registos contabilísticos 

mantidos em conformidade com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento 

Imobiliário, definido pelo Regulamento da CMVM nº 11/2002, de 5 de Julho e de 

acordo com os princípios fundamentais da continuidade, da consistência, da 

materialidade, da substância sobre a forma, da especialização, da prudência, da 

independência e da unidade. 

5.2. Os resultados do Fundo são determinados deduzindo aos rendimentos gerados pelos 

seus activos os encargos em que este incorre, nomeadamente: impostos, comissões, 

custos de transacção de valores, despesas legais e outros encargos documentados 

que tenham que ser feitos no cumprimento das obrigações legais. 

5.3. O Fundo reinvestirá os seus resultados, não obstante a F. Turismo poder decidir 

pela sua distribuição. 

 

6. Política de rendimentos 

O Fundo é um fundo de capitalização, ainda que poderá haver, com carácter pontual 

distribuição dos rendimentos líquidos gerados pela actividade do Fundo, nos termos, 

datas e quantitativos a estabelecer pela F. Turismo. 

 

 

CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E RESGATE 

 

1. Características gerais das unidades de participação 

1.1. O património do Fundo é dividido em unidades de participação escriturais, de 

valor e características iguais, sem valor nominal. 

1.2. A subscrição das unidades de participação é particular. 

 

2. Valor da unidade de participação 

2.1. O valor unitário inicial da unidade de participação é de 4,98797897 €.  
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2.2. O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição, só possível no 

âmbito de aumentos de capital, corresponderá ao valor da unidade de 

participação calculada, nos termos do ponto 3.2. do Capítulo II, para o dia 

imediatamente anterior ao da liquidação financeira.  

2.3. O valor da unidade de participação para efeitos de resgate será, nos casos em 

que é permitido, calculado, nos termos do ponto 3.2. do Capítulo II, para o dia do 

pagamento do resgate.  

 

3. Condições de subscrição 

3.1. Não será cobrada aos participantes qualquer comissão de subscrição.  

3.2. A data de subscrição efectiva corresponderá ao dia da liquidação financeira. 

 

4. Condições de resgate 

4.1. Terminado o prazo de duração do Fundo estipulado no ponto 1.3. do Capítulo I, e 

caso a assembleia de participantes decida pela sua prorrogação, os 

participantes que, por escrito, tenham manifestado estar contra a prorrogação, 

podem, nesta data, exigir o resgate das unidades de participação que possuam. 

4.2. A F.Turismo cobrará uma comissão para efeitos de resgate de 0,2% (zero vírgula 

dois por cento) sobre o valor de cada unidade de participação, que será 

deduzida ao valor calculado nos termos do ponto 2.3. deste Capítulo. 

 

 

CAPÍTULO IV DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 

1. Aquisição da qualidade de participante 

1.1. A qualidade de participante do Fundo adquire-se mediante a liquidação 

financeira da subscrição das unidades de participação e o preenchimento de um 

boletim de subscrição assinado pelo interessado ou seu representante, do qual 

constarão: 

a) Identificação do proponente; 

b) Identificação do montante de subscrição a realizar; 

c) Os termos do mandato conferido à F.Turismo para administração do Fundo; 

d) A declaração de aceitação dos termos deste regulamento. 

1.2. A qualidade de participante do Fundo adquire-se também no mercado 

secundário com a aquisição de unidades de participação. 
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2. Direitos e obrigações dos participantes 

As unidades de participação conferem aos seus titulares, os seguintes direitos: 

a) A toda a informação sobre o Fundo, nomeadamente: 

- Ao regulamento de gestão, previamente à subscrição de unidades de 

participação; 

- A que lhes sejam enviados, a seu pedido, sem encargos, os documentos de 

prestação de contas, que também deverão estar disponíveis nas instalações 

da F. Turismo e do Banco Depositário; 

b) À quota-parte do produto da partilha do Fundo, em caso de liquidação; 

c) Aos rendimentos distribuídos pelo Fundo, se for caso disso; 

d) A requerer a liquidação e partilha do Fundo nos termos previstos na lei e no 

ponto 5. do Capítulo VII do presente regulamento de gestão; 

e) A pedirem o reembolso das unidades de participação, somente aquando da 

liquidação ou da prorrogação da duração do Fundo; 

f) A ser convocados a participar e deliberar na assembleia prevista no Capítulo IX 

do presente regulamento de gestão; 

g) A ser ressarcidos pela F. Turismo 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 reembolsos 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. 

 

3. Aceitação do Regulamento de Gestão 

A subscrição e aquisição de unidades de participação do Fundo implica a aceitação 

do presente regulamento de gestão e confere mandato à F. Turismo para que realize as 

operações inerentes à gestão e à administração do Fundo, bem como à liquidação ou 

transformação, quando as circunstâncias e os interesses dos participantes o 

aconselhem. 
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CAPÍTULO V DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

1. Valor da unidade de participação 

O valor da unidade de participação é publicado mensalmente, com referência ao 

último dia de cada mês, no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa, num jornal de 

grande circulação ou no sistema de difusão da CMVM. 

 

2. Consulta da carteira do Fundo 

A F.Turismo publicará trimestralmente, com referência ao último dia de cada trimestre e 

até ao 10º dia do mês subsequente ao trimestre a que a informação respeite, no Boletim 

de Cotações da Euronext Lisboa, num jornal de grande circulação ou no sistema de 

difusão da CMVM, a composição discriminada dos activos do Fundo, o respectivo valor 

líquido global e o número de unidades de participação em circulação. 

 

3. Documentação do Fundo 

O presente regulamento de gestão estará disponível nas instalações da F. Turismo e do 

Banco Depositário, bem como no sistema de difusão da CMVM. 

 

 

CAPÍTULO VI CONTAS DO FUNDO 

 

1. As contas do Fundo compreendem o balanço, a demonstração de resultados, a 

demonstração de fluxos de caixa e os respectivos anexos, sendo elaboradas de 

acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, 

definido pelo Regulamento da CMVM nº 11/2002, de 5 de Julho e de acordo com 

os princípios fundamentais da continuidade, da consistência, da especialização 

de exercícios, da prudência, da substância sobre a forma, da materialidade, da 

independência e da unidade. 

2. As contas dos Fundo são encerradas anualmente com referência a 31 de 

Dezembro, e, acompanhadas do relatório de gestão e de relatório de auditoria 

elaborado por auditor registado junto da CMVM que não faça parte do órgão de 

fiscalização da F. Turismo. 

3. Nos dois meses seguintes à data de encerramento das contas do Fundo, a 

F.Turismo publicará, no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa, num jornal de 

grande circulação ou no sistema de difusão da CMVM, um aviso informando que 
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os documentos de prestação de contas do Fundo se encontram à disposição do 

público nas instalações da F. Turismo e do Banco Depositário. 

 

 

CAPÍTULO VII CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO  
 

1. Quando os interesses dos participantes o recomendem, a F.Turismo poderá 

proceder à 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. 

2. O reembolso das unidades de participação deverá ocorrer no prazo máximo de 

um ano a contar da data de início da liquidação, podendo a CMVM, em casos 

excepcionais e a pedido da F. Turismo, devidamente fundamentado, prorrogar 

este prazo. 

3. No momento da liquidação e partilha do Fundo, a F.Turismo cobrará uma 

comissão para efeitos de reembolso de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o 

valor de cada unidade de participação. 

4. As unidades de participação serão reembolsadas, nos termos legalmente 

estabelecidos, pelo valor correspondente à respectiva quota-parte do valor 

líquido do Fundo, deduzido da comissão mencionada no ponto anterior. 

5. A F.Turismo procederá obrigatoriamente à liquidação e partilha do Fundo, desde 

que tal lhe seja requerido, por carta registada com aviso de recepção, pelos 

participantes titulares de, pelo menos, 75% das unidades de participação. 

6. A liquidação do Fundo nos termos do ponto anterior será sempre precedida de 

uma assembleia de participantes.  

 

 

CAPÍTULO VIII REGIME FISCAL  

 

1. Regime Fiscal do Fundo 

1.1. Os bens imóveis adquiridos e integrados no Fundo encontram-se isentos de SISA e 

de Contribuição Autárquica. 

1.2. Os rendimentos prediais líquidos de encargos de conservação e manutenção, 

efectivamente suportados e devidamente comprovados são tributados 
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autonomamente à taxa de 20%, sendo a entrega do imposto efectuada pela F. 

Turismo até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar e 

considerando-se o imposto eventualmente retido como pagamento por conta 

deste imposto. 

1.3. As mais-valias prediais são tributadas autonomamente à taxa de 25% sobre 

metade da diferença entre as mais-valias e menos-valias realizadas, sendo a 

entrega do imposto efectuada pela F. Turismo até ao fim do mês de Abril do ano 

seguinte àquele a que respeitar. 

1.4. Os rendimentos, que não sejam mais-valias, obtidos em território português são 

tributados, autonomamente, por retenção na fonte 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, sendo o imposto 

entregue pela F. Turismo até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que 

respeitar. 

1.5. Os rendimentos, que não sejam mais-valias, 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 obtido em cada 

ano, sendo o imposto entregue pela F. Turismo até ao fim do mês de Abril do ano 

seguinte àquele a que respeitar. 

1.6 As mais-valias obtidas em território português ou fora dele são tributadas, 

autonomamente à taxa de 10% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e 

as menos-valias obtidas em cada ano, sendo o imposto entregue pela F. Turismo 

até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar. 

 

2. Regime fiscal dos participantes 

2.1. Os rendimentos distribuídos aos participantes são tributados da seguinte maneira: 

a) Se os titulares das U.P. são pessoas singulares e auferem esses rendimentos fora 

do âmbito da actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de IRS, 

sendo todavia tributados na pessoa jurídica do Fundo. 

Os titulares das U.P´s, residentes em território português, podem englobá-los 

para efeitos de IRS. 

b) Se os titulares das U.P. são sujeitos passivos de IRC ou de IRS e detêm as 

unidades de participação no âmbito de uma actividade comercial, industrial 

ou agrícola e são residentes em território português, os rendimentos distribuídos 
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não estão sujeitos a retenção na fonte e são considerados pelos seus titulares 

proveitos ou ganhos. 

c) Se os titulares das U.P. não são residentes em território português e não têm 

estabelecimento estável em Portugal, estão isentos de IRS ou de IRC. 

d) Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que, em 

consequência de isenção, não estejam obrigados à entrega da declaração 

de rendimentos, o imposto retido ou devido correspondente aos rendimentos 

das unidades de participação que tenham subscrito, deve ser restituído pela F. 

Turismo e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas 

unidades. 

2.2. As transmissões por doação ou sucessão hereditária de unidades de participação 

estão sujeitas a Imposto sobre Sucessões e Doações, considerando-se para 

cálculo da matéria colectável o valor do reembolso das unidades de 

participação à data da transmissão. As transmissões por sucessão hereditária até 

ao valor de 2.499,99 €, por cada sucessor, estão isentas de Imposto sobre 

Sucessões e Doações. 

2.3. As operações sobre unidades de participação estão isentas de Imposto de Selo. 
 

 

CAPÍTULO IX ASSEMBLEIAS DE PARTICIPANTES 

 

1. Regras de convocação e funcionamento 

1.1. As assembleias de participantes serão convocadas pela F.Turismo, que as 

presidirá, através de aviso público com a antecedência mínima de trinta dias em 

dois jornais de grande circulação e no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa. 

1.2. Em primeira convocação, as assembleias só poderão deliberar se estiverem 

presentes, ou representados, os titulares de pelo menos 85% das unidades de 

participação emitidas. 

1.3. Em segunda convocação, cuja data será igualmente fixada no aviso 

convocatório mencionado no ponto 1.2. acima e que não se poderá verificar 

antes de decorridos quinze dias sobre a primeira convocação, as deliberações 

serão tomadas independentemente do número de titulares das unidades de 

participação emitidas presentes ou representadas.  
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2. Competências 

Dependem de deliberação favorável da assembleia de participantes: 

a) O aumento das comissões que constituem encargo do Fundo; 

b) A alteração substancial da política de investimento do Fundo; 

c) A modificação da política de distribuição dos resultados do Fundo; 

d) O aumento e redução do capital do Fundo; 

e) A prorrogação da duração do Fundo; 

f) A substituição da sociedade gestora; 

g) A liquidação do fundo nos termos do ponto 5. do Capítulo VII do presente 

regulamento de gestão; 

 

 

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

1. Publicidade e alterações do regulamento de gestão 

1.1. O presente regulamento de gestão será colocado à disposição dos interessados 

nas instalações da F. Turismo e do Banco Depositário. 

1.2. O regulamento de gestão e as alterações correspondentes, previamente 

aprovadas pela CMVM, são objecto de publicação no Boletim de Cotações da 

Euronext Lisboa, num jornal de grande circulação ou no sistema de difusão da 

CMVM. 

 

2. Foro competente 

Para as questões emergentes da aplicação deste regulamento de gestão é 

competente o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 


