
PROSPECTO 
 
 
1. O LusImovest – Fundo de Investimento Imobiliário foi autorizado por 

decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 12 de Julho de 
2001 e iniciou a sua actividade em 19 de Julho do mesmo ano e rege-se 
pelo Decreto-Lei n.º 294/95, de 17 de Novembro. 

 
É um Fundo imobiliário fechado constituído por subscrição particular o que 
significa que os seus proveitos advêm, na sua grande maioria, de 
investimentos imobiliários, que proporcionam rendas e mais-valias. É um 
fundo de acumulação porque não se institui como regra a obrigatoriedade 
de distribuição periódica de rendimentos, os quais, são capitalizados, 
embora excepcionalmente possa ocorrer a sua distribuição. 

 
O facto de se tratar de um Fundo imobiliário confere, a quem nele queira 
investir – tornando-se, deste modo seu participante -, a segurança, solidez 
e estabilidade que a propriedade de bens imobiliários  proporciona.  

 
A circunstância de se tratar de um Fundo fechado e da consequente 
capitalização dá ao participante a possibilidade de, a médio prazo, obter 
ganhos de capital significativos, sem prejuízo de em casos excepcionais e 
sempre que o interesse do Fundo e dos participantes o justifique poderem 
estes obter imediata rendibilidade do capital investido e, decorrido o 
período inicial de duração – 10 anos – poderem, caso não votem a 
prorrogação desse prazo, obter o resgate de parte ou da totalidade das 
suas unidades de participação. 
 
O capital inicial do Fundo é de cinquenta  milhões de euros (€ 50.000.000), 
a realizar no 7º dia após a aprovação da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários e está representado por um milhão (1.000.000) de unidades de 
participação. 
 
Finda essa data, caso a subscrição não atinja o montante total do capital, o 
mesmo considera-se automaticamente reduzido para o montante do capital 
efectivamente subscrito.  
 
O capital do Fundo será aumentado em parcelas mínimas de vinte e cinco 
milhões de euros (€ 25.000.000) até atingir o capital de cento e cinquenta 
milhões de euros (€ 150.000.000), mediante autorização prévia da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 

 
Não está prevista a admissão à cotação das unidades de participação em 
Bolsa de Valores, devendo a sua aquisição ser encarada como um 
investimento de médio/longo prazo. 
 
Este Fundo, tal como todos os Fundos Imobiliários, está sujeito à 
supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 
 



2. Toda a informação relativa ao Lusimovest, designadamente, 
 

- o regulamento de gestão; 
- os relatórios anual e semestral; 
- a publicitação referente a eventuais distribuições de 

rendimentos, 
 

pode ser obtida nas instalações do banco depositário do Fundo, “Banco 
Santander de Negócios Portugal, S.A.”, com sede na Avª Engº Duarte 
Pacheco, Torre 1 – 6º Piso, em Lisboa, e ainda na sede da respectiva 
entidade gestora, hoje denominada “SANTANDER IMOVEST, Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A.”, sita na Av. da 
República, 43, 1º andar, em 1050-187 Lisboa. É, ainda, obtido nas redes 
dos Banco Santander Portugal S.A., Banco Totta & Açores S.A. ou Crédito 
Predial Português, S.A..  

 
3. As contas do Fundo são encerradas anualmente, com referência a 31 de 

Dezembro e submetidas a certificação legal por revisor oficial de contas 
distinto do órgão de fiscalização da entidade gestora. 

 
Dentro dos quatro meses seguintes a 31 de Dezembro são publicadas as 
contas acompanhadas de um relatório e do parecer da entidade 
fiscalizadora do Fundo. 

 
Dentro dos dois meses seguintes a 30 de Junho é igualmente publicado o 
relatório referente ao primeiro semestre do ano em curso. 

 
4. 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 sociais, e por critérios 
de rentabilidade, efectiva ou potencial, no tocante aos investimentos em 
bens imobiliários, obedecendo às regras definidas no número seguinte. 

 
O Fundo não será, pois, sectorial, podendo adquirir, arrendar, alienar, 
permutar ou promover qualquer bem imobiliário legalmente admitido, sendo 
que os imóveis que o compõem se situarão em território português. 
 

5. Apesar do Fundo ser de acumulação poderá a Sociedade Gestora, 
excepcionalmente, deliberar a distribuição de rendimentos, total ou 
parcialmente. Deverá, nesse caso, ter sempre em conta o acautelamento 
dos interesses do Fundo e dos respectivos participantes. A percentagem 
dos rendimentos a distribuir será, também, fixada pela Sociedade Gestora. 

 
6. Independentemente dos limites legais fixados para os investimentos do 

Fundo e que se encontram consignados no nº 3 do artº 4º do respectivo 
Regulamento de Gestão, a realização de qualquer investimento, mobiliário 
ou imobiliário tem sempre em vista a obtenção de elevadas e sólidas taxas 
de rendimento com o mínimo de risco, quer em termos de condições de 
aquisição e de arrendamento, quer em termos de dispersão de aplicações 
e de contratantes. 



 
Embora admissível por lei e pelo respectivo Regulamento de Gestão, o 
Fundo não recorrerá, em princípio, à contracção de empréstimos. 

 
7. O valor do património do Fundo é determinado de acordo com o plano 

de contas e as demais normas contabilísticas em vigor, sendo a sua 
componente imobiliária avaliada anualmente por dois peritos 
independentes nomeados conjuntamente pela Sociedade Gestora e pelo 
Banco depositário. 

 
8. Os bens imóveis do Fundo encontram-se isentos de sisa e de 

contribuição autárquica. 
 

O montante líquido dos rendimentos prediais está sujeito a imposto a uma 
taxa de 20%, as mais-valias prediais a uma taxa de 25% sobre metade do 
respectivo montante (isto é 12,5%) e os rendimentos das aplicações 
mobiliárias ao regime em vigor para cada uma delas. 
 
Os participantes estão isentos de  mais-valias resultantes da valorização 
das unidades de participação e gozam de benefício fiscal em imposto 
sucessório. 
 

9. O valor da unidade de participação, que, para efeitos de constituição é 
de 50 euros, será posteriormente calculado dia a dia, e publicado 
obrigatoriamente, no Boletim da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto 
(diariamente no período de subscrição e mensalmente decorrido este 
período) e, em termos voluntários, na secção especializada da maioria da 
imprensa diária e semanal, de maior divulgação. 

 
10. As unidades de participação são subscritas e resgatadas aos balcões do 

banco depositário – Banco Santander de Negócios Portugal – e ainda aos 
das entidades colocadoras – Banco Totta & Açores, Banco Santander 
Portugal e Crédito Predial Português. 

 
11. A entidade que gere o Fundo é a SANTANDER IMOVEST, Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., sociedade 
financeira sob a forma anónima, com sede na Av. da República, 43, 1º 
andar,  1050-187 Lisboa. 

 
A Sociedade Gestora foi constituída em 8 de Maio de 1987, com duração 
ilimitada, sendo o seu capital actual de 150.000.000$00, inteiramente 
subscrito, está sujeita à supervisão do Banco de Portugal e tem como único 
accionista a Santander Gestão  de Activos, S.G.P.S., S.A.. 
 
Refira-se que esta Sociedade Gestora gere também outros Fundos 
Imobiliários, de natureza aberta: 
 
– o IMOVEST  
– o NOVIMOVEST  
– o HISPANO IMOBILIÁRIO II 



 
12. Indica-se seguidamente a composição dos órgãos sociais da Sociedade 

Gestora: 
 

ASSEMBLEIA GERAL: 
 
Crédito Predial Português, S.A., representado pela Srª Drª Maria Eduardo 
Caldas Pereira Henriques – Presidente 
Dr. António do Carmo Mamede – Secretário 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
Dr. Pedro Neuparth de Sarrea Gaivão – Presidente 
Dr. Eduardo Manuel Milheiriço de Carvalho Chaves – Vogal 
Dr. João Manuel Guedes Leitão Cruz – Vogal 
Dr. Mário Serra Gentil de Quina – Vogal 
Drª Sofia Luísa Corrêa Henriques Cardoso de Menezes Frère - Vogal 
 

FISCAL ÚNICO: 
 
Efectivo: Lampreia  & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

representada pelo Sr. Dr. Donato João Lourenço Viçoso 
 
Suplente: Dr. Joaquim de Jesus Gonçalves, Revisor Oficial de Contas 
 

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE: 
 
Drª Maria Teresa de Almada de Sá de Menezes 
 
Suplente – Drª Maria Eduardo Caldas Pereira Henriques 
 
 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS DO FUNDO LUSIMOVEST 
 
“Inácio & Almeida, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas”, representada 
pelo Senhor Dr. José Manuel de Almeida, Auditor Externo da CMVM, inscrito 
sob o nº 3200. 
 
 


