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ARTIGO 1º - NOÇÃO 

1. O Fundo de Titularização de Créditos Servimédia, doravante designado apenas por 

Fundo, é um património autónomo, pertencente a uma pluralidade de pessoas singulares 

ou colectivas, designadas por Detentores, e que não responde em caso algum pelas 

dívidas destes, do Cedente, do Banco Depositário, do Gestor dos Créditos ou da 

Sociedade Gestora, e foi devidamente autorizado pelo Conselho Directivo da CMVM por 

deliberação do dia 13 de Dezembro de 2001.  

2. O Fundo constitui-se por um prazo de 35 anos, sendo dotado de património fixo.  

3. As quotas-partes dos detentores são expressas em unidades de titularização de créditos 

(doravante “Unidades”), escriturais, com o valor nominal de dez milhões de Euros, tendo 

sido emitidas cem Unidades, destinadas à subscrição privada.  

4. As Unidades conferem aos Detentores os seguintes direitos, nos termos do presente 

regulamento de gestão:  

(a) direito ao pagamento de rendimentos periódicos nos termos do artigo 10º;  

(b) direito ao reembolso parcial antecipado do valor nominal das Unidades nos termos 

do artigo 10º;  

(c) direito, no termo do processo de liquidação e partilha do Fundo, à parte que 

proporcionalmente lhes competir do montante que remanescer depois de pagos os 

rendimentos periódicos e todas as demais despesas e encargos do Fundo, nos 

termos do artigo 15º.  

5. Os créditos do Fundo serão geridos pelo Gestor dos Créditos, nos termos de um contrato 

de gestão de créditos celebrado em 20 de Dezembro de 2001 entre o Cedente e o Fundo 

(adiante o “Contrato de Gestão de Créditos”).  

 

ARTIGO 2º - OBJECTIVO 

1. O objectivo principal do Fundo é proporcionar aos seus Detentores o acesso a uma 

carteira de créditos hipotecários, de acordo com a política de investimentos estabelecida 

no artigo seguinte. Considerando a política de investimentos referida no artigo 3º, o risco 

geral associado ao Fundo dependerá do risco associado aos activos adquiridos.  
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2. A solvabilidade ou rentabilidade dos activos integrados no Fundo não são de alguma 

forma garantidas ou asseguradas pela Sociedade Gestora, pelo Banco Depositário ou pelo 

Gestor dos Créditos.  

 

ARTIGO 3º - POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

1. A política de investimento do Fundo baseia-se, na data de constituição, na aquisição ao 

Banco Comercial Português, S.A. de uma carteira de créditos hipotecários, em parte 

composta por créditos concedidos pelo Banco Comercial Português, S.A. directamente 

aos devedores, e em parte composta por créditos transmitidos pelo Banco de Investimento 

Imobiliário, S.A. (“BII”) ao Banco Comercial Português, S.A., através de cisão-fusão 

formalizada por escritura datada de 15 de Dezembro de 2000, créditos estes, que em 

conjunto, têm as seguintes características que correspondem às listadas no contrato de 

cessão de créditos hipotecários celebrado em 20 de Dezembro de 2001 entre o Cedente e 

o Fundo (adiante o “Contrato de Cessão de Créditos”) e que a seguir se descrevem:  

A.  A carteira de créditos terá um valor inicial contabilístico previsto de € 

1,000,000,000;  

B.  Os créditos que integrem a carteira satisfarão os seguintes critérios:  

(a)  em relação aos créditos:  

(i) foram constituídos pelo Cedente ou pelo BII e são, à data de cessão, 

integralmente detidos pelo Cedente;  

(ii) foram constituídos nos termos da lei portuguesa, e são susceptíveis de cessão 

nos termos da mesma;  

(iii) nos termos da lei portuguesa são reembolsáveis sem qualquer dedução, 

retenção ou desconto;  

(iv) são reembolsáveis sem retenções fiscais;  

(v)  não são litigiosos e não estão sujeitos a qualquer compensação ou meio de 

defesa contra o Cedente;  

(vi) os créditos cedidos pelo Cedente não foram, no seu todo ou em parte, por  

este cedidos (quer através de cessão de créditos, quer através da sua dação 
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em garantia), nem transferidos, vendidos, alienados, descontados, novados, 

onerados ou transaccionados quaisquer direitos, benefícios, titularidade ou 

interesses sobre os créditos cedidos pelo Cedente, nem este permitiu que os 

direitos tenham sido apreendidos, penhorados ou sub-rogados;  

(vii) não se encontram em mora em relação a mais de uma prestação mensal;  

(viii) os números de conta dos créditos permitem a identificação, nos registos do 

Cedente, de cada crédito e de cada contrato subjacente aos créditos;  

(ix) podem ser segregados e identificados numa base diária;  

(x) não têm quaisquer ónus ou encargos;  

(xi) têm uma taxa de juro variável e determinável pelo Cedente nos termos do 

respectivo contrato, e foram constituídos ao abrigo do regime geral;  

(xii) têm um prazo de reembolso inferior a 30 anos a contar da data de liquidação 

financeira;  

(xiii) na data de liquidação financeira, o montante máximo de capital ainda devido 

do crédito, ou de todos os créditos devidos pelo mesmo devedor, não excede 

€ 250,000;  

(xiv) o Cedente não recebeu notificação da amortização antecipada dos mesmos.  

(b) em relação aos contratos subjacentes aos créditos:  

(i) foram celebrados no exercício das actividades comerciais normais do 

Cedente ou do BII e de forma independente;  

(ii) vinculam o Cedente ou o BII de acordo com os seus termos;  

(iii) foram realizados todos os actos necessários para: (aa) permitir que o 

Cedente ou o BII legalmente celebrassem os mesmos e pudessem cumprir 

as suas obrigações ao abrigo dos mesmos; (bb) assegurar que as obrigações 

contidas nos mesmos vinculassem o Cedente ou o BII, conforme o caso; 

(cc) permitir que os mesmos pudessem ser apresentados em juízo em 

Portugal;  

(iv) foram devidamente celebrados pelo respectivo devedor e vinculam o 

mesmo;  
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(v) foram devidamente celebrados pelo Cedente ou pelo BII e vinculam os 

mesmos;  

(vi) o Cedente ou o BII não se encontra em violação ou incumprimento, 

resultante da celebração dos mesmos: (aa) dos seus respectivos estatutos; 

(bb) da lei; (cc) de qualquer contrato ou acordo que os vincule;  

(vii) estão sujeitos à lei portuguesa;  

(viii) não contêm limites ao direito de ceder os créditos emergentes dos mesmos, 

ou quando contenham tal restrição, foi obtida a necessária autorização;  

(ix) os créditos foram integralmente sacados pelos respectivos devedores;  

(x) já foi realizado o pagamento de pelo menos uma prestação do respectivo 

crédito anteriormente à data de liquidação;  

(xi) prevêem o pagamento dos créditos postecipadamente numa base mensal ou 

trimestral;  

(xii) prevêem que todos os reembolsos sejam realizados em escudos ou euros;  

(xiii) foram celebrados por escrito nos termos das minutas tipo do cedente e do 

BII, conforme o caso, sem qualquer modificação salvo as modificações 

autorizadas e em relação aos quais não houve qualquer alteração 

subsequente que acrescentasse, reduzisse ou renunciasse a qualquer 

disposição expressa nas mesmas;  

(xiv) o Cedente não aceitou nenhum incumprimento dos mesmos;  

(xv) não contêm disposições que permitam ao respectivo devedor exigir a 

modificação (salvo modificações menores) dos termos dos mesmos;  

(xvi) à data da cessão, os prédios hipotecados para garantia do pagamento do 

crédito preenchem os requisitos substantivos exigíveis nos termos dos 

critérios de concessão de crédito então vigentes e aplicáveis a novos 

contratos;  

(xvii) antes da concessão de crédito, a natureza e montante do Crédito concedido 

e as características do Devedor observaram os aspectos substantivos dos 

critérios de concessão de crédito;  
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(xviii) a propriedade de cada prédio encontra-se devidamente registada na 

Conservatória de Registo Predial Portuguesa relevante;  

(xix) antes da concessão de crédito ao devedor, o Cedente investigou ou mandou 

investigar devidamente o prédio a hipotecar, realizando as pesquisas e 

outros actos a que procederia uma entidade concedente de crédito 

hipotecário prudente ao ceder a uma pessoa um montante passível de ser 

garantido por um prédio equivalente, nos termos dos critérios de concessão 

de crédito aplicáveis a novas transações e vigentes à data em que tal 

devedor celebrou o contrato subjacente ao crédito;  

(xx) não contêm disposições que possam resultar (após a data de liquidação) na 

obrigação do Cedente ou do BII disponibilizarem mais fundos ou realizar 

qualquer outro acto oneroso;  

(xxi) foram celebrados nos termos das condições gerais de concessão de crédito 

aplicáveis na altura;  

(xxii) com respeito às hipotecas subjacentes, estas foram registadas na 

Conservatória competente em nome do Cedente ou do BII e garantem nos 

termos das mesmas o reembolso dos respectivos créditos;  

(xxiii) cada hipoteca subjacente é de primeiro grau (salvo casos em que a carteira 

de créditos inclui créditos garantidos por hipotecas de primeiro e de 

segundo grau sobre a mesma propriedade), garante o pagamento da 

obrigação de capital do crédito e três anos de juros, custos e despesas 

razoáveis devidos pelo respectivo devedor, com prioridade sobre as demais 

garantias que incidam sobre o Prédio em questão e registadas 

posteriormente;  

(xxiv) os prédios sobre os quais foram constituídas as hipotecas subjacentes aos 

créditos encontram-se localizados em Portugal;  

(xxv) antes da concessão de crédito, o prédio hipotecado foi submetido a uma 

avaliação independente por avaliador designado pelo Cedente ou pelo BII, 

conforme o caso; 

(xxvi) nenhum dos contratos subjacentes aos créditos prevê disposições relativas 

ao diferimento do pagamento de juros;  
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(xxvii) o Cedente ou o BII, conforme o caso, adoptou todas as medidas que um 

concedente de crédito hipotecário prudente tomaria para garantir que, à 

data da extinção de cada hipoteca, o prédio hipotecado esteja seguro por 

uma companhia de seguros contra o risco de incêndio e outros riscos 

comerciais, por um montante igual ou superior ao valor de reconstrução 

integral, tal como fixado por um avaliador aprovado pelo Cedente, e que o 

Cedente se torne co-beneficiário do seguro ou que o seu direito seja 

reconhecido ou confirmado pelas seguradoras. Ressalvam-se as situações 

em que o Prédio esteja segurado por uma ou várias apólices equivalentes, à 

data da extinção da hipoteca (ou quando apropriado, no caso de Prédio ter 

sido construído pelo próprio, à data da conclusão do Prédio);  

(xxviii) as apólices em vigor cobrem todos os riscos de incêndio e outros riscos 

comerciais, por um montante igual ou superior ao valor de reconstrução 

integral dos Prédios cobertos pelas apólices e estão actualmente em vigor, 

bem como os respectivos prémios ou, tratando-se de um crédito hipotecário 

de substituição, estarão em vigor na data em que o crédito é transmitido 

para o cessionário. O Cedente não tem conhecimento de quaisquer 

circunstâncias relativas aos prédios que possam dar à seguradora o direito 

de anular ou denunciar as apólices;  

(xxix) a concessão de crédito foi devidamente confirmada por um funcionário 

autorizado do Cedente ou do BII, conforme o caso;  

(xxx) o Cedente ou o BII, conforme o caso, cumpriu com as suas obrigações 

decorrentes dos contratos subjacentes aos créditos ou com estes 

relacionadas e não é do seu conhecimento que algum devedor tenha 

iniciado ou ameaçado iniciar contra si qualquer processo judicial não 

decidido que diga respeito ao incumprimento pelo Cedente das suas 

obrigações;  

(xxxi) desde a celebração dos contratos subjacentes aos créditos, nenhum dos 

devedores incumpriu ou incumpre qualquer obrigação emergente dos 

contratos subjacentes aos créditos nem ocorreu nenhum facto que, após a 

notificação do devedor e/ou decurso de um prazo de mora, dê lugar a uma 

situação de incumprimento desses contratos que resulte no exercício, pelo 

Cedente, do seu direito de execução do contrato subjacente ao crédito;  
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(xxxii) o Cedente não instaurou contra qualquer devedor nenhum processo judicial 

relativo aos créditos cedidos;  

(xxxiii) nem o Cedente nem qualquer um dos seus agentes recebeu notificação por 

escrito da existência de qualquer processo, litígio, reclamação que esteja 

pendente ou que possa vir a ter lugar e que:  

(a) tenha tido ou possa ter um efeito significativo relativamente à validade ou 

exequibilidade de qualquer contrato subjacente aos créditos; ou  

(b) possa ter um efeito significativo relativamente aos benefícios emergentes das 

cessões previstas no Contrato de Cessão de Créditos; ou  

(c) ponha em causa a garantia do Cedente relativamente aos Prédios hipotecados ou o 

valor da hipoteca que garante o mútuo;  

(xxxiv) o Cedente não tem conhecimento da extinção, do repúdio ou da rescisão 

das obrigações emergentes dos créditos, por si ou por qualquer devedor;  

(xxxv) à data de abertura do crédito, foram completadas instruções de débito 

directo em benefício do Cedente ou do BII, conforme o caso (ou soluções 

equivalentes aceitáveis para o Cedente ou para o BII conforme o caso, para 

assegurar a regularidade dos pagamentos);  

(xxxvi) os critérios de concessão de crédito abrangem as investigações, pesquisas e 

acções de averiguação necessárias, em conformidade com o estatuto, 

solidez e capacidade financeira de cada devedor (tendo em conta todas as 

circunstâncias, incluindo o montante do crédito concedido nos termos de 

cada contrato subjacente ao crédito e a identidade do respectivo devedor);  

(xxxvii) o Cedente não tem conhecimento da perpetração, pelo devedor ou qualquer 

outra pessoa (independentemente de se tratar de um agente ou empregado 

do Cedente), de qualquer acto fraudulento relacionado com a celebração, 

execução ou cumprimento de qualquer contrato subjacente ao crédito, ou 

com a elaboração de quaisquer documentos, relatórios, formulários e 

inscrições produzidos, concebidos ou executados tendo em vista a 

celebração, execução ou cumprimento de qualquer contrato subjacente ao 

crédito;  
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(xxxviii) o Cedente não tem conhecimento da alegação, pelo devedor, da 

nulidade ou anulabilidade de qualquer contrato subjacente ao crédito, com 

fundamento na ocorrência de fraude, coacção física ou moral, erro de 

representação ou qualquer outro fundamento;  

(xxxix) o Cedente não assegurou a nenhum devedor qualquer representação ou 

garantia que seja materialmente inconsistente com o teor e as condições do 

contrato subjacente ao crédito de que o devedor seja parte;  

(xl) o Cedente ou o BII, conforme o caso, geriram os contratos subjacentes ao 

crédito com precaução e diligência razoável e de acordo com os 

procedimentos operacionais, desde a sua celebração;  

(xli) todas as obrigações e deveres substantivos do Cedente, tal como os 

requisitos de licenciamento, foram integralmente cumpridos;  

(xlii) relativamente à transmissão e manipulação de dados pessoais respeitantes 

aos créditos, o Cedente ou o BII, conforme o caso, cumpriu todas as 

disposições aplicáveis e efectuou os registos exigidos para a manipulação e 

transmissão de dados pessoais.  

(c) em relação aos devedores dos créditos:  

(i) são partes no contrato subjacente ao crédito enquanto devedores principais 

ou garantes;  

(ii) são pessoas singulares com plena capacidade jurídica segundo a lei 

portuguesa;  

(iii) antes da celebração do respectivo contrato subjacente ao crédito, a 

identidade do Devedor foi verificada pelo Cedente ou pelo BII, conforme o 

caso;  

(iv) de que o cedente tenha conhecimento, não faleceram nem se encontram em 

parte incerta;  

(v) não se encontram em situação de falência ou insolvência;  

(vi) fizeram uma declaração ao cedente nos respectivos contratos subjacente aos 

créditos segundo a qual a respectiva propriedade é a sua residência principal 

(salvo no que respeita a aquisição de segundas moradas);  
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(vii) não são trabalhadores do Cedente ou de sociedades do seu grupo;  

(viii) têm uma conta bancária junto do Cedente;  

(ix) preencheram as condições para concessão de crédito no momento de 

concessão do mesmo.  

2. Os créditos hipotecários adquiridos representarão em cada momento pelo menos 75% do 

activo do Fundo.  

3. Caso existam vícios ocultos em relação a créditos detidos pelo Fundo, o Cedente terá a 

obrigação de os readquirir, nos termos do Contrato de Cessão de Créditos. O Cedente 

poderá ainda, caso assim o entenda, em alternativa ao pagamento do preço, ceder ao 

Fundo novos créditos (que satisfaçam os critérios do artigo 3º n.º 1 B) nos termos do 

Contrato de Cessão de Créditos.  

 

ARTIGO 4º - COMISSÕES, DESPESAS E ENCARGOS A CARGO DO FUNDO 

1. O Fundo pagará as seguintes comissões, que são calculadas trimestralmente sobre o valor 

global dos créditos que integram o Fundo no início do trimestre, sendo a sua liquidação 

trimestral nos termos do contrato de prestação de serviços de depositário celebrado em 20 

de Dezembro de 2001 entre o Banco Depositário e o Fundo (adiante o “Contrato de 

Prestação de Serviços de Depositário”):  

 comissão de gestão de 0.025% ao ano, a favor da Sociedade Gestora;  

 comissão de depósito de 0.01% ao ano, a favor do Banco Depositário;  

 comissão de gestão dos créditos de 0.1% ao ano, a favor do Gestor dos Créditos.  

2. Às comissões acima descritas poderão ainda acrescer os custos e despesas (tais como 

despesas administrativas razoáveis de gestão corrente, adequadas ao nível normal de 

despesas de sociedades exercendo funções similares, e despesas de cobrança) nos quais 

poderão incorrer a Sociedade Gestora, Banco Depositário e Gestor dos Créditos 

resultantes da execução das suas funções ao abrigo, respectivamente, do presente 

regulamento, do Contrato de Prestação de Serviços de Depositário e do Contrato de 

Gestão de Créditos.  
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ARTIGO 5º - SUBSCRIÇÃO 

1. A subscrição das Unidades será realizada através do preenchimento e assinatura de 

impresso próprio para esse efeito a disponibilizar pela Sociedade Gestora.  

2. Não será aplicada comissão de subscrição.  

 

ARTIGO 6º - SOCIEDADE GESTORA  

1. A NAVEGATOR - SGFTC, S.A., sociedade anónima com sede na Rua Castilho, n.º 20, 

1250-0069 Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o 

número de matrícula e de identificação de pessoa colectiva 505 849 240, com um capital 

social de € 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil euros) (“Navegator”), é 

responsável pela administração, gestão e representação do Fundo, exercendo as funções 

de Sociedade Gestora previstas na lei.  

2. A Sociedade Gestora é detida, a 100%, pelo Deutsche Bank Europe GmbH, uma 

instituição de crédito de lei alemã, com sede em Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am 

Main, na Alemanha, com o capital social de € 5.000.000,00, registada na Conservatória 

do Registo de Frankfurt am Main sob o número HRB 87506 e com sucursal em Portugal, 

na Rua Castilho nº 20, 1250-069 Lisboa, registada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa, sob o número de matrícula e de identificação de pessoa colectiva 

980 454 298, com um capital social afecto de € 10.000,00 (dez mil euros). 

3. A Sociedade Gestora apenas poderá ser substituída nos termos da lei, mediante 

autorização da CMVM. 

 

ARTIGO 7º - BANCO DEPOSITÁRIO 

As funções de depositário do Fundo, tal como previstas na lei e no Contrato de Prestação de 

Serviços de Depositário, serão exercidas pelo Banco Comercial Português, S.A., com sede na 

Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, sem prejuízo da possibilidade da respectiva substituição 

por outra instituição de crédito autorizada para exercício desta actividade em Portugal, por 

decisão tomada pela Sociedade Gestora, nos termos da lei e do Contrato de Prestação de 

Serviços de Depositário e mediante autorização da CMVM.  

 



13 

 

ARTIGO 8º - GESTOR DE CRÉDITOS 

As funções de gestor dos créditos serão exercidas pelo Banco Comercial Português, S.A. 

(devido à sua qualidade de Cedente), com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, sem 

prejuízo da respectiva substituição nos termos do artigo 5º do Decreto-lei n.º 453/99 de 5 de 

Novembro e do Contrato de Gestão de Créditos.  

 

ARTIGO 9º - DETENTORES 

1. A aquisição da qualidade de Detentor no Fundo é feita na data de subscrição e pagamento 

das Unidades. A subscrição de Unidades implica aceitação do regulamento de gestão e 

confere à Sociedade Gestora os poderes necessários para realizar os actos de 

administração do Fundo.  

2. Os Detentores têm direito, nomeadamente: 

(a) ao pagamento de rendimentos periódicos, calculados nos termos do presente 

regulamento de gestão e com os respectivos procedimentos previstos no Contrato de 

Prestação de Serviços de Depositário;  

(b) ao reembolso parcial antecipado do valor nominal das Unidades calculados nos termos 

do presente regulamento de gestão e com os respectivos procedimentos previstos no 

Contrato de Prestação de Serviços de Depositário;  

(c) no termo do processo de liquidação e partilha do Fundo, à parte que proporcionalmente 

lhes competir do montante que remanescer depois de pagos os rendimentos periódicos e 

todas as demais despesas e encargos do Fundo;  

(d) à informação periódica e detalhada sobre a evolução do Fundo;  

(e) a receber, sem quaisquer encargos, e no prazo de quinze dias, os relatórios anuais e 

semestrais, do Fundo, da Sociedade Gestora, do Banco Depositário e do Gestor dos 

Créditos, caso o solicitem.  
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ARTIGO 10º - CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS PERIÓDICOS E DOS 

MONTANTES DO REEMBOLSO PARCIAL ANTECIPADO DO VALOR 

NOMINAL DAS UNIDADES 

1. Caso exista apenas um detentor da totalidade das Unidades, os rendimentos periódicos e o 

reembolso parcial antecipado das Unidades serão pagos com periodicidade diária ao 

mesmo, num montante equivalente à totalidade das receitas emergentes dos créditos 

recebidas pelo Fundo no período imediatamente anterior eventualmente acrescido de 

outros montantes que o Fundo detenha (deduzindo, de acordo com o procedimento 

previsto no Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, as despesas previstas no 

artigo 4º), sendo que as receitas emergentes que correspondam ao pagamento de capital 

dos créditos (salvo os montantes correspondentes a pagamentos de capital que seja 

recuperados após execução das garantias do respectivo crédito) bem como as 

disponibilidades de liquidez de outra natureza serão utilizadas para reembolsar antecipada 

e parcialmente, de uma forma proporcional, o valor nominal das Unidades e quaisquer 

outras receitas emergentes serão utilizadas para pagar os Rendimentos Periódicos.  

2. Caso exista mais que um Detentor, os rendimentos periódicos e o reembolso parcial 

antecipado das Unidades passarão a ser pagos com periodicidade mensal aos Detentores, 

num montante equivalente à totalidade das receitas emergentes dos créditos recebidas 

pelo Fundo no período imediatamente anterior (deduzindo, de acordo com o 

procedimento previsto no Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, as despesas 

previstas no artigo 4º), sendo que as receitas emergentes que correspondam ao pagamento 

de capital dos créditos (salvo os montantes correspondentes a pagamentos de capital que 

seja recuperados após execução das garantias do respectivo crédito) bem como as 

disponibilidades de liquidez de outra natureza serão utilizadas para reembolsar antecipada 

e parcialmente, de uma forma proporcional, o valor nominal das Unidades e quaisquer 

outras receitas emergentes serão utilizadas para pagar os Rendimentos Periódicos.  

3. Para efeitos do disposto no presente artigo o Detentor único deverá entregar à Sociedade 

Gestora, como condição de exigibilidade da distribuição diária, declaração de 

compromisso do intermediário financeiro a cargo de quem esteja a conta de registo das 

Unidades, em que este se obriga irrevogavelmente a enviar à Sociedade Gestora, no 

próprio dia em que ocorra, notificação da transferência de conta que implique alteração 

da titularidade das Unidades caso estas deixem de ser detidas por um Detentor único.  
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4. Os Detentores não terão direito a qualquer pagamento relativo às suas Unidades caso a 

totalidade das receitas emergentes dos créditos recebidas pelo Fundo não sejam 

suficientes após pagamento das despesas previstas no artigo 4º. 

 

ARTIGO 11º - OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE GESTORA 

No exercício da sua função de entidade gestora e representante legal do Fundo, a Navegator 

SGFTC, S.A. actua por conta dos detentores e no interesse exclusivo destes, competindo-lhe, 

em geral, a prática de todos os actos e operações necessários à boa administração do Fundo e do 

seu património, de acordo com critérios de elevada diligência e competência profissional, e, em 

especial:  

(a) aplicar os montantes resultantes da subscrição inicial das Unidades na aquisição 

dos créditos, de acordo com a lei e o regulamento de gestão;  

(b) notificar, caso seja necessário, os respectivos devedores da cessão e promover, caso 

o entenda necessário nos interesses dos Detentores, o averbamento da transmissão 

no registo predial;  

(c) calcular e mandar efectuar os pagamentos correspondentes aos rendimentos das 

Unidades;  

(d) pagar as despesas que, nos termos autorizados pelo regulamento de gestão, caiba ao 

Fundo suportar;  

(e) adquirir e alienar quaisquer valores e exercer os direitos directa ou indirectamente 

relacionados com os bens e activos do Fundo;  

(f) praticar todos os actos e celebrar todos os contratos necessários ou convenientes 

para a emissão das Unidades;  

(g) seleccionar os valores que devem constituir o património do Fundo, de acordo com 

a lei e a política de investimentos prevista neste regulamento de gestão, e efectuar 

ou dar instruções ao depositário para que este efectue as operações adequadas à 

execução dessa política;  

(h) representar o Fundo perante quaisquer entidades de supervisão e informar a 

CMVM, sempre que esta o solicite, sobre as aplicações realizadas;  
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(i) manter em ordem as contas do Fundo;  

(j) dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo 

regulamento de gestão;  

(k) autorizar a alienação de créditos do Fundo, nos casos previsto no nº 5 do art. 12 do 

DL 453/99 de 5 de Novembro.  

 

ARTIGO 12º - OBRIGAÇÕES DO BANCO DEPOSITÁRIO 

No exercício da sua função de instituição depositária nos termos do Contrato de Prestação de 

Serviços de Depositário compete ao Banco Comercial Português, S.A.:  

(a) receber, em depósito, os valores do Fundo e guardar todos os documentos e outros 

meios probatórios relativos aos créditos que integrem o Fundo e que não tenham sido 

conservados pelo respectivo Cedente;  

(b) efectuar todas as aplicações dos activos do Fundo de que a sociedade gestora o 

incumba, de acordo com as instruções desta;  

(c) pagar aos detentores das Unidades, nos termos das instruções transmitidas pela 

sociedade gestora, os rendimentos periódicos e proceder ao reembolso de Unidades;  

(d) executar as demais instruções que lhe sejam transmitidas pela sociedade gestora;  

(e) no caso de ser revogada pelo Banco de Portugal a autorização da Sociedade Gestora ou 

se verifique outra causa de dissolução da Sociedade Gestora, propor à CMVM a sua 

substituição;  

(f) assegurar que, nas operações relativas aos valores que integram o Fundo a contrapartida 

lhe seja entregue nos prazos conformes à prática do mercado;  

(g) assegurar que os rendimentos do Fundo sejam aplicados em conformidade com a lei e o 

regulamento de gestão;  

(h) assumir uma função de vigilância e garantir perante os detentores de Unidades o 

cumprimento do regulamento de gestão.  
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ARTIGO 13º - RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE GESTORA E DO BANCO 

DEPOSITÁRIO 

A Sociedade Gestora e o Banco Depositário respondem solidariamente perante os Detentores 

por todos os compromissos assumidos nos termos da lei e do presente regulamento e pelo rigor 

da informação constante no presente Regulamento de Gestão.  

 

ARTIGO 14º - CONTAS DO FUNDO 

As contas do Fundo são encerradas a 31 de Dezembro de cada ano e serão certificadas por um 

revisor oficial de contas que não integre o Conselho Fiscal da Sociedade Gestora ou do Banco 

Depositário, nomeadamente pela KPMG e Associados (SROC nº 189), representada pelo Dr. 

Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC nº 1081). 

 

ARTIGO 15º - LIQUIDAÇÃO E PARTILHA 

1. Os detentores das Unidades não podem exigir a liquidação e partilha do Fundo.  

2. O Fundo deverá ser liquidado e partilhado no termo do prazo de duração.  

3. O Fundo poderá ser liquidado e partilhado antes deste termo caso os activos residuais 

representem menos de 10% do montante de créditos detidos pelo Fundo no momento de 

sua constituição.  

4. O Fundo poderá também ser liquidado e partilhado antes deste termo por determinação da 

Sociedade Gestora caso apenas um titular detenha a totalidade das Unidades.  

5. O Fundo poderá ainda ser liquidado e partilhado antes do termo por determinação da 

CMVM no caso de ser revogada a autorização da Sociedade Gestora ou de se verificar 

outra causa de dissolução da Sociedade Gestora, não sendo esta substituída.  

6. No caso previsto no número 4 do presente artigo, a Sociedade Gestora apenas poderá 

liquidar o Fundo e fá-lo-á caso, cumulativamente:  

(a) o detentor único for ou continuar a ser entidade que tenha emitido valores 

mobiliários cujo prospecto de emissão ou documento similar refira serem emitidos 

para subscrição ou aquisição das Unidades;  
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(b) o detentor único:  

(i) tenha incorrido em incumprimento relativamente aos valores mobiliários 

referidos na alínea anterior e os titulares desses valores mobiliários ou o 

respectivo representante apresentarem notificação formal extra judicial ou 

reclamarem judicialmente os seus créditos; ou  

(ii) tenha por qualquer motivo, nomeadamente a alteração da lei fiscal, direito a 

reembolsar antecipadamente os valores mobiliários e o exerça;  

(c) a liquidação seja do interesse do participante único.  

7. No caso previsto no número anterior, a Sociedade Gestora ou qualquer parte interessada, 

designadamente os titulares dos valores mobiliários ou o seu representante, informará a 

CMVM no prazo de 10 dias da emissão dos valores mobiliários, do incumprimento, da 

apresentação de notificação formal extra judicial e do accionamento judicial dos créditos, 

devendo tal informação ser prévia à liquidação do Fundo.  

8. Aplicam-se às liquidações referidas nos números 4, 5 e 6 do presente artigo as regras 

seguintes:  

(a)  Os créditos que integram o património do Fundo serão transmitidos, nos termos do 

nº 5 do artigo 12º e nº 5 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 453/99, de 5 de Novembro;  

(b) O preço da transmissão dos créditos deverá ser objecto de relatório de auditor 

inscrito na CMVM;  

(c) Para além dos casos em que o Cedente acorde a sua reaquisição, os créditos 

poderão ser transmitidos a:  

(i) sociedades de titularização de créditos, fundos de titularização de créditos ou 

outros veículos de titularização de créditos que venham a ser autorizados 

pela lei;  

(ii) instituições de crédito autorizadas em Portugal, sem que seja aplicável o nº 5 

do artigo 12º do DL 453/99 de 5 de Novembro;  

(iii) outras entidades, no caso dos créditos transmitidos não serem susceptíveis de 

titularização nos termos do artigo 4º do DL 453/99 de 5 de Novembro;  
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(d) No caso da alínea (c) (i) do presente número, a transmissão dos créditos do Fundo 

não implicará alteração na gestão de créditos cedidos que sejam abrangidos pelo nº 

1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 453/99, de 5 de Novembro, prevendo o Contrato 

de Gestão de Créditos a transmissão da posição contratual do adquirente dos 

créditos em caso de liquidação do Fundo.  

9. A conta de liquidação do Fundo e a aplicação dos montantes apurados deve ser objecto de 

apreciação por auditor registado na CMVM.  

10. No caso referido no número 3 do presente artigo, os créditos que integrem o Fundo à data 

de liquidação poderão ser re-transmitidos pelo seu valor actual ao Cedente.  

 

ARTIGO 16º - REGULAMENTO DE GESTÃO 

1. As alterações a este regulamento têm de ser previamente aprovadas pela CMVM, nos 

termos legalmente previstos e serão sempre publicadas, pelo menos no boletim de 

cotação da bolsa de valores de Lisboa e Porto. As alterações de que resulte um aumento 

das comissões a pagar pelo Fundo ou alterações à política de investimentos, serão 

também notificadas aos Detentores e entrarão em vigor 30 dias após essas notificações.  

2. A substituição do Banco Depositário, em conformidade com os termos do Contrato de 

Prestação de Serviços de Depositário, depende da autorização da CMVM, devendo a 

autorização ser publicada no boletim de cotação da bolsa de valores de Lisboa e Porto 

com antecedência de 15 dias sobre a data em que a substituição produzirá os seus 

efeitos.  

 

ARTIGO 17º - CONFLITOS 

Para todas as questões emergentes deste regulamento de gestão relacionadas com a 

administração e actividade do Fundo é competente o Foro Cível da Comarca de Lisboa, com 

expressa renúncia a qualquer outro. 


