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valores que integram o património do organismo de investimento coletivo.  
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REGULAMENTO DE GESTÃO DO OPE 

 

CAPÍTULO I  

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O OPE, A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E 

OUTRAS ENTIDADES 

 

1. O OPE  

 

a) O organismo de investimento coletivo denomina-se OFFICE PARK EXPO – Fundo 

de Investimento Imobiliário Fechado.  

b) O OPE constituiu-se como Fundo de Investimento Imobiliário Fechado ao abrigo 

do disposto na secção I-A do Capítulo III do Regulamento da CMVM n.º 8/2002, 

na redação dada pelo Regulamento CMVM n.º 1/2005 (e constitui um organismo 

de investimento coletivo alternativo, imobiliário, fechado, de subscrição 

particular, sob forma contratual de fundo de investimento, na classificação do 

Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º 

16/2015, de 24/02, RGOIC), adiante designado abreviadamente por “Fundo”. 

c) A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários em 25 de setembro de 2002, tendo a duração inicial de 10 anos 

prorrogável por períodos até cinco anos. 

d) O Fundo iniciou a sua atividade em 15 de outubro de 2002.  

i. A duração do fundo foi prorrogada por 5 anos, até 14 de outubro de 2017, por 

deliberação da Assembleia de Participantes de 3 de abril de 2012. 

ii. A duração do fundo foi prorrogada por 1 ano, até 14 de outubro de 2018, por 

deliberação da Assembleia de Participantes de 10 de abril de 2017. 

iii. A duração do fundo foi prorrogada por 1 ano, até 14 de outubro de 2019, por 

deliberação da Assembleia de Participantes de 10 de abril de 2018. 

iv. A duração do fundo foi prorrogada por 2 anos, até 14 de outubro de 2021, por 

deliberação da Assembleia de Participantes de 20 de fevereiro de 2019. 

e) Este Regulamento de Gestão foi pela última vez atualizado em 6 de dezembro de 

2019. 

f) O número de participantes do organismo de investimento coletivo em 6 de 

dezembro de 2019 é de 1 (um). 

 

2. A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 

  

a) O Fundo é gerido pela Libertas – SGOIC, S.A. (“Libertas”), com sede na Avenida da 

Liberdade, 129, 6º B, 1250-140, em Lisboa, adiante designada abreviadamente 

por “Sociedade Gestora”, por mandato dos investidores, que se considera 

atribuído pela simples subscrição das unidades de participação. 
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b) A Sociedade Gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente 

realizado é de € 600.000,00 (seiscentos mil euros).  

c) A Sociedade Gestora constituiu-se em 29 de outubro de 2009 e encontra-se 

registada na CMVM como intermediário financeiro sob o número 334.  

d) A Libertas substituiu a Norfin – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos 

Imobiliário, S.A., com sede na Avenida da República, n.º 35 – 4º, em Lisboa, 

enquanto entidade gestora do Fundo, em 01 de janeiro de 2020, na sequência da 

autorização da CMVM datada de 28 de novembro de 2019. 

e) Como responsável pela administração do Fundo compete à Sociedade Gestora 

desenvolver a sua atividade de forma independente, com um elevado grau de 

diligência na seleção e no acompanhamento contínuo dos investimentos, sempre 

com prevalência do interesse dos participantes dos organismos de investimento 

coletivo que gere e da integridade do mercado. Compete à Sociedade Gestora: 

i. Gerir o investimento, praticando os atos e operações necessários à boa 

concretização da política de investimento, em especial: 

• A gestão do património, incluindo a seleção, aquisição e alienação dos 

ativos, cumprindo as formalidades necessárias para a sua válida e regular 

transmissão e o exercício dos direitos relacionados com os mesmos; e 

• A gestão do risco associado ao investimento, incluindo a sua identificação, 

avaliação e acompanhamento. 

ii. Administrar o organismo de investimento coletivo, em especial: 

• Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão dos 

organismos de investimento coletivo, sem prejuízo da legislação específica 

aplicável a estas atividades; 

• Esclarecer e analisar as questões e reclamações dos participantes; 

• Avaliar a carteira e determinar o valor das unidades de participação e 

emitir declarações fiscais; 

• Cumprir e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documentos 

constitutivos dos organismos de investimento coletivo e dos contratos 

celebrados no âmbito da atividade dos mesmos; 

• Proceder ao registo dos participantes, caso aplicável; 

• Distribuir rendimentos; 

• Emitir, resgatar ou reembolsar unidades de participação; 

• Efetuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo o envio 

de certificados; 

• Registar e conservar os documentos. 

iii. No que respeita aos ativos integrantes da carteira do Fundo:  

• Prestar os serviços necessários ao cumprimento das suas obrigações 

fiduciárias;  

• Administrar imóveis, gerir instalações e controlar e supervisionar o 
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desenvolvimento dos projetos objeto de promoção imobiliária nas suas 

respetivas fases;  

• Prestar outros serviços relacionados com a gestão do organismo de 

investimento alternativo e ativos, incluindo sociedades, em que tenha 

investido por conta do organismo de investimento alternativo.  

f) A Sociedade Gestora pode ser substituída nos termos do artigo 77º do RGOIC, 

através de deliberação fundamentada da Assembleia de Participantes por 

unanimidade. A concretização da substituição da Sociedade Gestora depende de 

autorização da CMVM nos termos legais aplicáveis. Em caso de substituição da 

Sociedade Gestora, esta terá direito a receber as comissões previstas no presente 

Regulamento de Gestão, de forma proporcional, até à data em que for 

concretizada a sua substituição. 

 

3. AS ENTIDADES SUBCONTRATADAS 

 

A Sociedade Gestora subcontratou à SÍLABA PROTAGONISTA - LDA., com sede na 

Avenida da Liberdade, nº 240, 5º Piso, 1250-148 Lisboa, Pessoa Coletiva n.º 510 

644 007, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 

mesmo número, com o capital social de € 20.000,00, a prestação de serviços de 

gestão operacional dos ativos do Fundo, incluindo, nomeadamente, (i) a gestão 

dos arrendamentos, (ii) gestão do condomínio, (iii) gestão da relação com o 

participante, em relação às atividades subcontratadas e em conjunto com a 

Sociedade Gestora, (iv) gestão com as entidades prestadoras de serviços ao Fundo, 

(v) gestão do fundo comum de reserva do condomínio. 

 

4. O DEPOSITÁRIO 

 

a) O depositário dos ativos do organismo de investimento coletivo é o Novo Banco, 

S.A., com sede na Av. da Liberdade – 195 – 1250-142 Lisboa, o qual se encontra 

registado na CMVM como intermediário financeiro com o número 362, desde 26 

de setembro de 2014, tendo substituído no desempenho das funções em questão 

com efeito a partir de 01 de Janeiro de 2020, a Caixa Geral de Depósitos, com sede 

na Av. João XXI – 62, em Lisboa, registada como intermediário financeiro com o 

numero 125, desde 29 de julho de 1991, doravante designado simplesmente por 

“Depositário”. 

b) São obrigações e funções do Depositário:  

i. Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos dos organismos 

de investimento coletivo e o contrato celebrado com a entidade responsável 

pela gestão, designadamente no que se refere à aquisição, alienação, 

subscrição, resgate, reembolso e à extinção de unidades de participação do 
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organismo de investimento coletivo; 

ii. Guardar os ativos, com exceção de numerário, do organismo de investimento 

coletivo, nos seguintes termos:  

• No que respeita a instrumentos financeiros que podem ser recebidos em 

depósito ou inscritos em registo:  

➢ O Depositário guarda todos os instrumentos financeiros que possam ser 

registados numa conta de instrumentos financeiros aberta nos seus 

livros e todos os instrumentos financeiros que possam ser fisicamente 

entregues ao Depositário;  

➢ Para este efeito, o Depositário deve assegurar que todos os 

instrumentos financeiros que possam ser registados numa conta de 

instrumentos financeiros aberta nos seus livros sejam registados nestes 

livros em contas separadas, em nome do organismo de investimento 

coletivo.  

• No que respeita aos demais ativos:  

➢ Verificar que o organismo de investimento coletivo é titular de direitos 

sobre tais ativos e registar os ativos relativamente aos quais essa 

titularidade surge comprovada;  

➢ Manter um registo atualizado dos mesmos;  

iii. Executar as instruções da entidade responsável pela gestão, salvo se forem 

contrárias à legislação aplicável e aos documentos constitutivos;  

iv. Assegurar que, nas operações relativas aos ativos do organismo de investimento 

coletivo, a contrapartida é entregue nos prazos conformes à prática de mercado;  

v. Promover o pagamento aos participantes dos rendimentos das unidades de 

participação e do valor do respetivo resgate, reembolso ou produto da 

liquidação;  

vi. Elaborar e manter atualizada a relação cronológica de todas as operações 

realizadas por conta do organismo de investimento coletivo;  

vii. Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos ativos e dos passivos do 

organismo de investimento coletivo;  

viii. Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da legislação 

aplicável e dos documentos constitutivos do organismo de investimento coletivo, 

designadamente no que se refere: 

• À política de investimentos, nomeadamente no que toca à aplicação de 

rendimentos;  

• À política de distribuição dos rendimentos;  

• Ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate, reembolso, alienação e extinção 

de registo das unidades de participação;  

• À matéria de conflito de interesses;  

ix. Enviar anualmente à CMVM um relatório sobre a fiscalização desenvolvida, nos 
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termos a definir em regulamento da CMVM e informar imediatamente a CMVM 

de incumprimentos detetados que possam prejudicar os participantes;  

x. Informar imediatamente a entidade responsável pela gestão da alteração dos 

membros do seu órgão de administração, devendo aquela entidade notificar 

imediatamente a CMVM sobre a referida alteração;  

xi. O Depositário deve ainda assegurar o acompanhamento adequado dos fluxos de 

caixa do organismo de investimento coletivo.  

c) O Depositário poderá ser substituído de acordo com os termos legal e 

contratualmente previstos no contrato celebrado com a Sociedade Gestora. 

 

5. AS ENTIDADES COMERCIALIZADORAS  

 

- As unidades de participação serão subscritas na sede da Sociedade Gestora. 

 

6. OS PERITOS AVALIADORES DE IMÓVEIS  

a) A avaliação dos imóveis detidos pelo Fundo será realizada por, pelo menos, dois 

peritos avaliadores independentes, nas seguintes situações: 

i. Com uma periodicidade mínima de 12 (doze) meses; 

ii. Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da 

avaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do contrato 

em que é fixado o preço da transação; 

iii. Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações 

significativas no valor do imóvel, nomeadamente a alteração da classificação 

do solo; 

iv. Previamente a qualquer aumento ou redução de capital, com uma 

antecedência não superior a seis meses, relativamente à data de realização do 

aumento ou redução; 

v. Previamente à fusão e cisão do Fundo, caso a última avaliação dos imóveis que 

integrem os respetivos patrimónios tenha sido realizada há mais de seis meses 

relativamente à data de produção de efeitos da operação; 

vi. Previamente à liquidação em espécie do Fundo, com uma antecedência não 

superior a 6 (seis) meses, relativamente à data de realização da liquidação. 

b) No que respeita a projetos de construção, a avaliação deve ser realizada por, pelo 

menos, dois peritos avaliadores nos seguintes termos: 

i. Previamente ao início do projeto; 

ii. Com uma periodicidade mínima de 12 (doze) meses e sempre que ocorram 

circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do 

imóvel; 

iii. Em caso de aumento e redução de capital, de fusão, de cisão ou de liquidação, 
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com uma antecedência máxima de 3 (três) meses. 

c) Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramento, ampliação e 

requalificação de imóveis de montante significativo ficam sujeitas ao regime 

aplicável aos projetos de construção acima indicado. 

d) Poderão ser Peritos Avaliadores dos ativos imobiliários do Fundo as seguintes 

entidades, bem como outras que a Sociedade Gestora entenda escolher, 

mediante prévia inclusão neste Regulamento de Gestão nos termos legais e 

regulamentares aplicáveis: 

i. CBRE - Consultoria e Avaliação de Imóveis, Unipessoal, Ldª., nº de registo 

CMVM: PAI/2006/0001; 

ii. Cushman & Wakefield –  Consultoria Imobiliária, Unipessoal, Lda., nº de 

registo: PAI/2006/0007; 

iii. P&I Propriedade e Investimento, Consultores em Investimento Imobiliário Lda., 

nº de registo CMVM: PAI/2003/0018; 

iv. Aguirre Newman Portugal – Consultoria, Lda., nº de registo CMVM: 

PAI/2006/0004; 

v. Engivalor – Consultoria e Avaliações de Engenharia Lda., nº de registo CMVM: 

PAI/2003/0047; 

vi. Mário João Alves Chaves, Arqto., nº de registo CMVM: PAI/2003/0017; 

vii. João Ferreira Lima - Avaliação Imobiliária, Ldª, nº de registo CMVM: 

PAI/2011/0048; 

viii. Torres Mascarenhas Unipessoal, Lda. – n.º registo de CMVM: PAI/2010/0054; 

ix. Fast Value, Lda. – n.º de registo CMVM: PAI/2006/0026; 

x. BDOTPRIME - Mediação Imobiliária, Lda. – n.º de registo CMVM: 

PAI/2015/0029; 

xi. TKA, Lda. – n.º de registo CMVM: PAI/2006/0005; 

xii. Rockvalue Consulting Portugal, Lda – n.º de registo CMVM: PAI/2011/0023. 

 

 

7. O AUDITOR  

 

-  O Auditor do Fundo é a sociedade BDO & Associados, SROC, Lda., com sede na Av. 

da República, n.º 50, 10.º, 1069-211 Lisboa , inscrita na OROC com o nº 29 e na 

CMVM com o nº 20161384. 

 

8. O COMITÉ CONSULTIVO   

 

a) O Fundo tem um Comité Consultivo, com carácter meramente consultivo, 

composto por dois elementos designados pelos participantes e por um elemento 
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designado pela Sociedade Gestora. Os elementos designados poderão fazer-se 

representar nas reuniões do Comité Consultivo, mediante simples carta dirigida 

ao Comité Consultivo.  

b) O Comité Consultivo reunirá, de forma ordinária, mensalmente e, de forma 

extraordinária, sempre que tal seja solicitado pela Sociedade Gestora ou por 

qualquer dos participantes, mediante convocação escrita da Sociedade Gestora 

ou de qualquer um dos participantes e deliberará por maioria simples dos seus 

membros. 

c) As reuniões do Comité Consultivo poderão realizar-se fisicamente na sede da 

Sociedade Gestora ou através de videoconferência ou teleconferência. 

d) A Sociedade Gestora elaborará e enviará aos membros do Comité Consultivo, com 

a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis sobre a data da reunião mensal 

seguinte, um relatório sobre a atividade e situação do Fundo, destacando 

qualquer facto, assunto ou questão que possa direta ou indiretamente relacionar-

se com o Fundo, com os imóveis detidos por este, ou com os respetivos 

condomínios. 

e) Competirá ao Comité Consultivo: 

i. Acompanhar as atividades da Sociedade Gestora, nomeadamente 

pronunciar-se sobre a tomada de decisões quanto a investimentos e 

desinvestimentos relevantes do Fundo; 

ii. Pronunciar-se sobre os termos e condições de quaisquer investimentos 

financeiros que sejam necessários à valorização do património do Fundo e à 

execução da política de gestão do mesmo; 

iii. Acompanhar as operações de avaliação dos ativos do Fundo e o cálculo do 

valor patrimonial das suas unidades de participação. 

f) O Comité Consultivo poderá delegar parte das suas competências numa Comissão 

Técnica à qual caberá a missão específica de acompanhar, do ponto de vista 

técnico e financeiro, os projetos e investimentos do Fundo.  

g) O Comité Consultivo poderá convidar as entidades subcontratadas, que prestem 

serviços ao Fundo, para estarem presentes nas reuniões ordinárias ou 

extraordinárias, sempre que sejam discutidos assuntos relevantes para os 

serviços prestados por aquelas. 

h) A Comissão Técnica a que se refere o número anterior será composta pelos 

membros a designar pelo Comité Consultivo, que fixará as regras de 

funcionamento da mesma. 
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CAPÍTULO II  
POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO ORGANISMO DE INVESTIMENTO 

COLETIVO / POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

1. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO ORGANISMO DE INVESTIMENTO COLETIVO  

 

1.1. Política de investimentos 

 

a) O objetivo do Fundo consiste em alcançar, numa perspetiva de curto e médio 

prazo, uma valorização crescente do capital e a obtenção de um rendimento 

continuo e estável, através da constituição e gestão de uma carteira de valores 

predominantemente imobiliários baseada em critérios de prudência, seletividade, 

segurança e rentabilidade, de forma a acautelar e valorizar os interesses dos 

participantes. 

b) Tipo de imóveis e de instrumentos financeiros que compõem a carteira e 

respetivos limites percentuais:  

• O Fundo irá, numa primeira fase, privilegiar o desenvolvimento de projetos 

de construção de imóveis de alta qualidade, dirigidos ao segmento das 

grandes empresas e instituições, numa ótica de prestação de serviços, de 

forma a assegurar a estabilidade de permanência nos mesmos e, numa 

segunda fase, a sua exploração com recurso ao arrendamento; 

• O valor dos imóveis do Fundo e de outros ativos equiparáveis não poderá 

representar menos de 75% do ativo total do Fundo. 

• O Fundo poderá desenvolver projetos de construção sem qualquer limite 

em relação ao ativo total do Fundo; 

• Participações em sociedades imobiliárias até ao limite de 100% do ativo 

total do Fundo; 

• Unidades de participação de outros fundos imobiliários que não poderão 

representar mais de 10% do ativo total do Fundo. A Sociedade Gestora não 

poderá, relativamente ao conjunto de fundos que administre, adquirir mais 

de 25% das unidades de participação de um fundo de investimento 

imobiliário; 

• Residualmente, numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, 

unidades de participação de fundos de tesouraria, valores mobiliários 

emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da Comunidade Europeia 

com prazo residual inferior a 12 meses; 

• A Sociedade Gestora poderá recorrer a instrumentos financeiros derivados 

para cobertura de risco cambial e de risco de taxa de juro, nos termos da lei 

e da regulamentação aplicáveis, podendo estes ser negociados em qualquer 

mercado financeiro da União Europeia, dos Estados Unidos da América e 
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outros, desde que reconhecidos pelas respetivas autoridades de supervisão. 

c) Ao definir claramente este âmbito de atuação aceita-se algum risco de 

concentração geográfica dos imóveis e uma razoável uniformidade de ativos que 

permita uma gestão profissional dos mesmos e a sua adequação às exigências dos 

utilizadores de grandes e modernas áreas de escritórios. 

 

1.2. Parâmetro de referência (benchmark) 

 

-  Na gestão do Fundo não será adotado nenhum parâmetro de referência. 

 

1.3. Limites ao investimento e de endividamento 

 

- A composição do património do Fundo terá em conta o que na lei se encontra 

estabelecido para os fundos alternativos, de investimento imobiliário, fechados, de 

subscrição particular. 

a) O valor dos ativos imobiliários não pode representar menos 75% do 

valor do ativo total do Fundo; 

b)  A Sociedade Gestora poderá contrair empréstimos por conta do 

Fundo, quando necessário à execução da política de investimento, até 

ao limite de 33% do valor do ativo total do Fundo. 

 

1.4. Forma e periodicidade de comunicação aos participantes da composição 

discriminada da carteira do Fundo 

 

- A sociedade Gestora comunicará mensalmente aos participantes a composição 

discriminada da carteira do Fundo mediante a respetiva divulgação no sistema de 

difusão de informação do portal da CMVM na internet. 

 

2. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS, REPORTES E EMPRÉSTIMOS  

 

a) A Sociedade Gestora poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros 

derivados para cobertura de risco cambial e de risco de taxa de juro, nos termos 

da lei e da regulamentação aplicáveis. Os instrumentos financeiros derivados a 

utilizar poderão ser negociados em qualquer mercado financeiro da União 

Europeia, dos Estados Unidos da América e outros, desde que reconhecidos pelas 

respetivas autoridades de supervisão; 

b) A Sociedade Gestora poderá contrair empréstimos, quando necessário à 

execução da política de investimento. 

c) O investimento será exclusivamente para cobertura de risco e nessa proporção e 

tem como limite a exposição de risco existente em função do valor do 
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financiamento em causa.  

d) A contração de empréstimos e/ou a utilização de instrumentos financeiros 

derivados para cobertura de risco cambial e de risco de taxa de juro consubstancia, 

porém, uma modificação da política de investimento do Fundo, ficando 

dependente de aprovação prévia da Assembleia de Participantes. 

 

3. VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS  

 

3.1. Momento de referência da valorização 

 

a) O valor da unidade de participação é calculado mensalmente e determina-se pela 

divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação 

em circulação.  

b) O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o 

integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da 

valorização da carteira; 

c) A valorização dos ativos que integram o património do Fundo tem por referência 

as dez horas do último dia do mês respetivo.  

 

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da unidade de participação 

  

a) Os imóveis são valorizados pelo respetivo custo de aquisição, desde o momento 

em que passam a integrar o património do Fundo e até que ocorra uma avaliação;  

b) Os imóveis acabados devem ser valorizados pela média simples dos valores 

atribuídos por dois peritos avaliadores de imóveis; 

c) Caso os valores atribuídos difiram entre si em mais de 20%, por referência ao valor 

menor, o imóvel em causa é novamente avaliado por um terceiro perito avaliador 

de imóveis; 

d) Sempre que ocorra uma terceira avaliação, o imóvel é valorizado pela média 

simples dos dois valores de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo 

valor da terceira avaliação caso corresponda à média das anteriores; 

e) Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no ativo do 

Fundo na proporção da parte por este adquirido, respeitando a regra constante 

da alínea a); 

f) Os imóveis adquiridos em regime de permuta devem ser avaliados no ativo do 

Fundo pelo seu valor de mercado, devendo a responsabilidade decorrente da 

contrapartida respetiva, inscrita no passivo do Fundo, ser registada ao preço de 

custo ou de construção;  

g) A contribuição dos imóveis adquiridos nos termos da alínea f) para efeitos do 

cumprimento dos limites previstos na lei, deve ser aferida pela diferença entre o 
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valor inscrito no ativo e aquele que figura no passivo;  

h) Os projetos de construção e os imóveis deverão ser avaliados mediante métodos 

de avaliação previsto em Regulamento da CMVM, e de acordo com as normas 

recomendadas pela “European Public Real Estate Association” ou pelo 

“Investment Property Databank”; 

i) As unidades de participação de organismos de investimento coletivo são 

valorizadas ao último valor divulgado ao mercado pela Entidade Responsável pela 

Gestão, exceto no caso de unidades de participação admitidas à negociação em 

mercado regulamentado às quais se aplica o disposto em j);  

j) Os restantes ativos são valorizados ao preço de referência do mercado mais 

relevante em termos de liquidez onde os valores se encontrem admitidos à 

negociação ou, na sua falta, de acordo com o disposto no RGOIC e no 

Regulamento CMVM n.º 2/2015;  

k) Os ativos denominados em moeda estrangeira serão valorizados diariamente 

utilizando o câmbio indicativo divulgado pelo Banco de Portugal, com exceção 

para aqueles cujas divisas não se encontrem cotadas, caso em que se utilizarão os 

câmbios obtidos ao meio-dia de Lisboa, através da consulta dos sistemas de 

informação internacionalmente reconhecidos.  

 

4. COMISSÕES E ENCARGOS A SUPORTAR PELO ORGANISMO DE INVESTIMENTO 

COLETIVO  

 

4.1. Comissão de gestão 

 

a) Pelo exercício da sua atividade, a Sociedade Gestora cobrará ao Fundo uma 

comissão de gestão anual única com o valor fixo de € 335.000,00 (trezentos e trinta 

e cinco mil euros). 

b) A comissão de gestão anual deverá ser paga em parcelas trimestrais e 

postecipadamente. 

 

4.2. Comissão de depósito  

 

a) Pelo exercício da sua atividade, o Depositário cobrará ao Fundo, semestral e 

postecipadamente, uma comissão de depósito fixa anual calculada nos termos da 

alínea seguinte; 

b) O montante da comissão de depósito anual corresponderá ao valor apurado pela 

aplicação de uma taxa anual nominal de 0.035% (zero vírgula zero trinta e cinco por 

cento) sobre o valor líquido global do Fundo apurado com referência ao último dia 

útil do mês a que respeite, com um mínimo de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) 

e um máximo de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros); 
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c) A comissão de depósito será apurada pela sociedade gestora e será paga, pelo 

Fundo ao Depositário, em duas prestações semestrais sendo a primeira devida seis 

meses após a subscrição inicial do Fundo. 

 

4.3. Outros encargos  

 

- Para além das comissões de gestão e de depósito, constituirão encargos do Fundo 

todas as despesas relativas ao seu património, designadamente: 

a) As despesas relacionadas com a construção, compra, manutenção, 

arrendamento e venda de imóveis, nomeadamente: 

i. Elaboração de projetos, fiscalização de obras, licenças e outros custos 

inerentes à construção, promoção, mediação e comercialização dos 

imóveis, que integrem ou venham a integrar o património do Fundo; 

ii. Despesas notariais de escrituras e registos devidos pelo Fundo e 

inerentes a bens que integrem o património do Fundo; 

iii. Impostos ou taxas, nomeadamente de supervisão, devidos pelo Fundo; 

iv. Preparos, custas e outras despesas judiciais referentes a processos em 

que o Fundo esteja envolvido, assim como as despesas com honorários 

de advogados e solicitadores, referentes a ativos do Fundo; 

v. Encargos com a conservação, manutenção, segurança, vigilância, 

prestações de condomínio e/ou realização de benfeitorias nos bens do 

Fundo, que sejam imputados ao proprietário; 

vi. Celebração e vigência de contratos de seguro sobre os imóveis que 

integrem o património do Fundo. 

b) As despesas decorrentes das avaliações obrigatórias de projetos de construção 

e de imóveis do Fundo; 

c) As despesas decorrentes das auditorias obrigatórias ao Fundo; 

d) Todas as despesas de compra e venda de valores por conta do Fundo que não 

sejam devidas ao Depositário, nomeadamente: 

i. Despesas de transferências; 

ii. Despesas com conversões cambiais; 

iii. Despesas com transações no mercado de capitais; 

iv. Despesas com transações no mercado monetário. 

e) Outros custos, com conexão direta com o património do fundo. 

 

- A Sociedade Gestora não adquire estudos de investimento (research) para o Fundo. 
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5. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS  

 

a) O Fundo caracteriza-se pela distribuição anual dos rendimentos, sem prejuízo das 

necessidades de liquidez inerentes à sua atividade. 

b) Os rendimentos a distribuir pelo Fundo são os que resultem dos proveitos líquidos 

das suas aplicações e das mais-valias realizadas, deduzidos os encargos que o 

Fundo suportar nos termos deste regulamento de gestão. 

c) Em cada ano a Sociedade Gestora deliberará a percentagem de rendimentos a 

distribuir e a respetiva data de distribuição, recebendo cada participante a parcela 

dos rendimentos a distribuir correspondentes à respetiva quota-parte. 

d) Caso o entenda justificado no interesse dos participantes e desde que obtida a 

sua autorização prévia, a Sociedade Gestora poderá proceder ao reinvestimento 

integral dos resultados de acordo com a política de investimento definida no 

ponto 1.1 do capítulo II do presente Regulamento de Gestão. 
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CAPÍTULO III  

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO, TRANSFERÊNCIA, 

RESGATE OU REEMBOLSO 

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1.1. Definição  

 

− O património do Fundo é representado por partes de conteúdo idêntico sem valor 

nominal que se designam unidades de participação. 

 

1.2. Forma de representação  

 

a) As unidades de participação adotarão a forma escritural nominativa e não terão 

valor nominal. 

b) Não existe intenção de solicitar a admissão à negociação em mercado 

regulamentado das unidades de participação que compõem o Fundo, a não ser 

que os participantes reunidos em Assembleia de Participantes deliberem a 

transformação do prazo do Fundo em indeterminado. 

 

2. VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Valor inicial 

 

− O valor da unidade de participação para efeitos de constituição do Fundo é de € 

5,00 (cinco euros). 

 

2.2. Valor para efeitos de subscrição  

 

− Dado tratar-se de um fundo de investimento imobiliário fechado, com exceção da 

subscrição do capital inicial na respetiva constituição, as subscrições 

subsequentes só podem ser realizadas em aumentos de capital. Neste caso o 

preço de subscrição das unidades de participação emitidas ao abrigo do aumento 

de capital é o correspondente ao último valor patrimonial conhecido e divulgado 

até ao dia útil anterior àquele em que for efetuada a respetiva liquidação 

financeira, devendo o auditor do Fundo emitir parecer sobre os procedimentos 

de fixação do preço de subscrição. 
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2.3. Valor para efeitos de resgate  

 

a) Sendo um Fundo fechado, as unidades de participação só serão reembolsáveis 

aquando da sua liquidação, redução do capital, prorrogação do prazo ou 

transformação em fundo de prazo indeterminado; 

b) No caso de liquidação, o valor do resgate corresponderá ao valor final de 

liquidação que venha a ser apurado no final do respetivo processo, devidamente 

auditado; 

c) Nos casos de redução de capital o valor do resgate corresponderá ao último valor 

divulgado na data da respetiva liquidação financeira, tal como definida pela 

deliberação que a tenha aprovado, o qual deverá ser objeto de parecer emitido 

pelo auditor do Fundo; 

 

3. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E DE RESGATE  

 

3.1. Períodos de subscrição e resgate  

 

a) O Fundo foi colocado por subscrição particular, tendo sido constituído em 15 de 

outubro de 2002, com capital inicial de € 20.000.000,00 (vinte milhões de euros), 

representado por 4.000.000,00 (quatro milhões) de unidades de participação com 

valor unitário de € 5,00 (cinco euros); 

b) Uma vez decorrido o período inicial de subscrição de unidades de participação do 

Fundo, a qualidade de participante do Fundo apenas poderá adquirir-se mediante 

a aquisição de unidades de participação em mercado secundário; 

c) Tratando-se de um fundo fechado, as subsequentes subscrições de unidades de 

participação do Fundo ocorrerão apenas em sede de aumento do capital do Fundo 

aprovadas pela Assembleia de Participantes; 

d) Sendo um Fundo fechado, as unidades de participação só serão reembolsáveis 

aquando da sua liquidação, redução do capital, prorrogação do prazo ou 

transformação em fundo de prazo indeterminado e pelo valor correspondente à 

respetiva quota-parte do valor líquido do mesmo; 

 

3.2. Subscrições e resgates em numerário ou em espécie 

 

- As subscrições e os regates de unidades de participação do Fundo serão, por regra, 

realizadas em numerário nas datas e condições previstas nas respetivas ordens de 

subscrição ou nos termos definidos pelo presente Regulamento de Gestão; 
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4. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO  

 

4.1. Mínimos de subscrição 

 

− Não existe valor mínimo de subscrição do capital inicial do Fundo, nem existe 

mínimo de subscrição para o aumento de capital. 

 

4.2. Comissões de subscrição 

 

− Não haverá lugar à cobrança de comissão de subscrição. 

 

4.3. Data da subscrição efetiva 

 

a) Dado tratar-se de um fundo de investimento imobiliário fechado, as subscrições 

só podem ser realizadas na constituição do Fundo ou em posteriores aumentos 

de capital, sendo a liquidação física e financeira das subscrições feita até ao 

primeiro dia útil imediatamente a seguir ao termo do período de subscrição, salvo 

disposição específica em contrário constante do presente regulamento ou de 

deliberação da assembleia de participantes. 

b) A subscrição tornar-se-á efetiva apenas quando a importância correspondente ao 

montante da subscrição integrar o património do Fundo.  

 

5. CONDIÇÕES DE RESGATE 

 

5.1. Comissões de resgate  

 

− Não será cobrada qualquer comissão de resgate. 

 

5.2. Pré-aviso  

 

a) Sendo um Fundo fechado, as unidades de participação só serão reembolsáveis 

aquando da sua liquidação, redução do capital, prorrogação do prazo ou 

transformação em fundo de prazo indeterminado e pelo valor correspondente à 

respetiva quota-parte do valor líquido do mesmo, tal como definido no ponto 2.3. 

do presente capítulo; 

b) Salvo deliberação expressa da Assembleia de Participantes em contrário, a 

liquidação do Fundo ocorrerá no prazo de até 1 (um) ano a contar da data da 

dissolução, cabendo à Sociedade Gestora definir o momento do pagamento 

dentro daquele prazo; 

c) Caso seja deliberada a prorrogação do prazo de duração do Fundo ou a sua 
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transformação em fundo de prazo indeterminado, os participantes que tenham 

participado na deliberação e votado contra a referida prorrogação ou 

transformação terão o direito a ser reembolsados das respetivas participações; 

d) Para o efeito do disposto na alínea anterior, os participantes que tenham 

participado na deliberação e votado contra a deliberação em causa, deverão 

comunicar tal intenção à Sociedade Gestora mediante o envio de carta registada 

com aviso de receção no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de 

realização da Assembleia de Participantes relevante para o efeito; 

e) A Sociedade Gestora deverá proceder ao reembolso das unidades de participação 

resgatadas nos termos da alínea anterior no prazo máximo de 1 (um) ano a contar 

da data prevista para a liquidação do Fundo relevante para o efeito, não sendo 

devida qualquer comissão de resgate. 

 

5.3. Condições de transferência 

 

− Não aplicável. 

 

6. CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO DAS OPERAÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E RESGATE DAS 

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO  

 

− Não aplicável. 

 

 

7. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO  

 

- Não existe intenção de solicitar a admissão à negociação em mercado 

regulamentado das unidades de participação que compõem o Fundo, a não ser 

que os participantes reunidos em Assembleia de Participantes deliberem a 

transformação do prazo do Fundo em indeterminado. 
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CAPÍTULO IV 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

Direitos e obrigações dos participantes 

 

a) As unidades de participação conferirão aos seus titulares o direito: 

i. A obter toda a informação sobre o Fundo, nomeadamente, a obter o 

Regulamento de Gestão junto da Sociedade Gestora ou do Depositário e a que 

lhes seja enviado, a seu pedido e sem encargos, o relatório anual da atividade do 

Fundo que também deve estar disponível junto da Sociedade Gestora e do 

Depositário; 

ii. A subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e nas 

condições constantes do Regulamento de Gestão; 

iii. A receber, em caso de liquidação do Fundo, a parte do produto da partilha 

proporcional ao número de unidades de participação de que sejam titulares; 

iv. A receber a sua quota-parte dos rendimentos líquidos distribuídos pelo Fundo; 

v. A reunir em Assembleia de Participantes e deliberar, entre outras, sobre as 

matérias que, nos termos da lei e deste regulamento, dependem de deliberação 

favorável dessa assembleia. 

vi. A ser ressarcidos pela sociedade gestora 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 

efetivamente utilizado nas subscrições e resgates 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. 

b) A subscrição de unidades de participação por cada um dos participantes, bem como, 

a sua aquisição em mercado secundário, pressupõe e implica a aceitação plena e sem 

reservas dos termos e condições do presente Regulamento de Gestão e confere à 

Sociedade Gestora os poderes necessários para realizar os atos de administração do 

Fundo. 
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CAPÍTULO V 

CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO ORGANISMO DE INVESTIMENTO COLETIVO 

 

a) O Fundo dissolver-se-á, entrando de imediato em liquidação e devendo o reembolso 

das unidades de participação ocorrer no prazo máximo de um ano a contar da data 

de início da liquidação (sem prejuízo da possibilidade da CMVM, a requerimento da 

Sociedade Gestora, precedido de deliberação favorável da Assembleia de 

Participantes, prorrogar este prazo), por qualquer das causas previstas nas alíneas 

seguintes: 

i. Decurso do prazo pelo qual foi constituído sem ser prorrogado; 

ii. Decisão da Sociedade Gestora, fundada no interesse dos participantes; 

iii. Caducidade ou revogação da autorização de constituição 

iv. Outras causas especificamente previstas na lei ou no presente Regulamento de 

Gestão; 

b) Os participantes do Fundo, reunidos em Assembleia de Participantes, poderão, por 

maioria de dois terços dos votos correspondentes ao capital, deliberar a dissolução e 

liquidação e partilha do Fundo, devendo a mesma ser de imediato comunicada à 

CMVM e divulgada no sistema de difusão da CMVM, contendo a indicação do prazo 

previsto para a conclusão do processo de liquidação (respeitando o prazo máximo 

definido na alínea a) precedente). 

c) A decisão de liquidação determina a imediata suspensão das subscrições e dos 

resgates do Fundo, a não ser que os participantes reunidos em Assembleia de 

Participantes deliberem a transformação do prazo do Fundo em indeterminado. 

 

 

  



 

 - 21 -  

CAPÍTULO VI 

Regime Fiscal 

 

a) Os rendimentos obtidos pelo fundo têm o seguinte regime fiscal: 

i. Os fundos são tributados em IRC à taxa geral de 21%, em função do resultado 

líquido do exercício apurado de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis, 

sendo excluídos daquele resultado os rendimentos de capitais, os rendimentos 

prediais e as mais-valias tal como estes rendimentos são definidos para efeitos 

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). A exclusão não se 

aplica no caso de rendimentos que provenham de entidades com residência ou 

domicílio em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro.  

ii. Não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os 

gastos ligados aos rendimentos excluídos de tributação, os gastos não dedutíveis 

em IRC ao abrigo do artigo 23.º-A do respetivo Código e os rendimentos, 

incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras 

comissões que revertam para os fundos.  

iii. Os fundos estão isentos de derrama municipal e derrama estadual, estando 

sujeito às tributações autónomas em IRC.  

iv. Os fundos estão dispensados de retenção na fonte de IRC.  

v. Sobre o valor líquido global dos fundos é devido Imposto do Selo, 

trimestralmente, à taxa de 0,0125%.  

vi. Os fundos estão sujeitos a Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), adicional ao 

Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI) e Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).  

 
b) Fiscalidade aplicável aos participantes (pessoas singulares) 

i. Rendimentos obtidos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou 

agrícola  

a. Os rendimentos distribuídos pelos fundos e os rendimentos obtidos com o 

resgate de unidades de participação estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa 

de 28%, liberatória salvo opção pelo englobamento.  

b. No caso de aquisição em mercado secundário, o adquirente deve comunicar 

à entidade obrigada à retenção na fonte a data e valor da aquisição, sob pena 

de a retenção na fonte ser efetuada sobre o montante bruto do resgate.  

c. As mais-valias na transmissão onerosa de unidades de participação 

contribuem para o apuramento do saldo entre mais-valias e menos-valias 

sujeito a tributação à taxa de 28%, liberatória salvo opção pelo englobamento.  

ii. Rendimentos obtidos no âmbito de uma atividade comercial, industrial ou 
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agrícola  

a. Os rendimentos distribuídos pelos fundos estão sujeitos a retenção na fonte, 

à taxa de 28%, com a natureza de pagamento por conta do imposto devido a 

final.  

b. Os rendimentos obtidos com o resgate e com a transmissão onerosa de 

unidades de participação concorrem para o apuramento do lucro tributável, 

nos termos gerais.  

iii. Não residentes sem estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis  

a. Os rendimentos distribuídos pelos fundos e os rendimentos obtidos com o 

resgate de unidades de participação são, mediante prova da qualidade de não 

residente efetuada nos termos previstos na lei, sujeitos a retenção na fonte, 

à taxa liberatória de 10%.  

b. No caso de aquisição em mercado secundário, o adquirente deve comunicar 

à entidade obrigada à retenção na fonte a data e valor da aquisição, sob pena 

de a retenção na fonte ser efetuada sobre o montante bruto do resgate.  

c. Os rendimentos obtidos com a transmissão onerosa de unidades de 

participação são sujeitos a tributação à taxa de 10%.  

d. O regime descrito não se aplica quando não seja efetuada a prova referida, 

caso em que são aplicáveis as regras relativas aos residentes.  

e. O regime descrito não se aplica também quando os titulares dos rendimentos 

sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2014, de 13 de fevereiro, ou os rendimentos sejam pagos ou colocados 

à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por 

conta de terceiros não identificados (exceto quando sejam identificados os 

beneficiários efetivos). Nestes casos, os rendimentos distribuídos pelos 

fundos e os obtidos com o resgate de unidades de participação estão sujeitos 

a retenção à taxa liberatória de 10%, e aos rendimentos obtidos com a 

transmissão onerosa de unidades de participação são aplicáveis as regras 

relativas aos residentes.  

f. Os rendimentos de participações nos fundos, incluindo as mais-valias que 

resultem da respetiva transmissão onerosa, resgate ou liquidação, são 

considerados rendimentos de bens imóveis.  

 

c) Fiscalidade aplicável aos participantes (pessoas coletivas) 

iv. Residentes ou estabelecimentos estáveis de não residentes relativamente a 

rendimentos que lhes sejam imputáveis  

a. Os rendimentos distribuídos pelos fundos estão sujeitos a retenção na fonte, 

à taxa de 25%, tendo o imposto retido a natureza de imposto por conta.  
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b. Os rendimentos obtidos com o resgate ou a transmissão onerosa de unidades 

de participação concorrem para o apuramento do lucro tributável, nos 

termos gerais do Código do IRC.  

v. Não residentes sem estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis  

a. Os rendimentos distribuídos pelos fundos e os rendimentos decorrentes de 

resgates de unidades de participação estão sujeitos a retenção na fonte à taxa 

liberatória de 10%.  

b. No caso de aquisição em mercado secundário, o adquirente deve comunicar 

à entidade obrigada à retenção na fonte a data e valor da aquisição, sob pena 

de a retenção na fonte ser efetuada sobre o montante bruto do resgate.  

c. Os rendimentos obtidos com a transmissão onerosa de unidades de 

participação estão sujeitos a tributação à taxa de 10%.  

d. O regime descrito não se aplica quando não seja efetuada a prova referida, 

caso em que são aplicáveis as regras relativas aos residentes.  

e. O regime descrito não se aplica também quando os titulares dos rendimentos 

sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2014, de 13 de fevereiro, ou os rendimentos sejam pagos ou colocados 

à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por 

conta de terceiros não identificados (exceto quando sejam identificados os 

beneficiários efetivos). Nestes casos, os rendimentos distribuídos pelos 

fundos e os obtidos com o resgate de unidades de participação estão sujeitos 

a retenção à taxa liberatória de 10%, e aos rendimentos obtidos com a 

transmissão onerosa de unidades de participação são aplicáveis as regras 

relativas aos residentes.  

f. O regime descrito não se aplica ainda a não residentes detidos, direta ou 

indiretamente, em mais de 25% por entidades ou pessoas singulares 

residentes em território português (exceto quando essa entidade seja 

residente noutro Estado Membro da União Europeia, num Estado Membro 

do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 

âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e 

se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a 

troca de informações). São neste caso aplicáveis as regras relativas aos 

residentes. 

g. Os rendimentos de participações nos fundos, incluindo as mais-valias que 

resultem da respetiva transmissão onerosa, resgate ou liquidação, são 

considerados rendimentos de bens imóveis.  
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CAPÍTULO VII 

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO FECHADOS 

 

a) O capital do Fundo é de € 137.402.310,00 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos 

e dois mil, trezentos e dez euros), representado por 27.480.462 unidades de 

participação, podendo ser objeto de posteriores aumentos ou reduções mediante 

deliberação favorável dos participantes; 

 

b) O Fundo iniciou a sua atividade em 15 de outubro de 2002, tendo a duração inicial de 

10 anos, prorrogável por períodos até cinco anos. A duração do fundo foi prorrogada 

por 5 anos, até 14 de outubro de 2017 em Assembleia de Participantes de 03 de abril 

de 2012. A duração do fundo foi prorrogada pelo período de 1 ano, até 14 de outubro 

de 2018 em Assembleia de Participantes de 10 de abril de 2017; A duração do fundo 

foi novamente prorrogada pelo período de 1 ano, até 14 de outubro de 2019 em 

Assembleia de Participantes de 10 de abril de 2018. A duração do Fundo foi 

novamente prorrogada pelo período de 2 anos, até 14 de outubro de 2021 em 

Assembleia de Participantes de 20 de fevereiro de 2019; 

 

c) Não existe intenção de solicitar a admissão à negociação em mercado regulamentado 

das unidades de participação que compõem o Fundo, a não ser que os participantes 

reunidos em Assembleia de Participantes deliberem a transformação do prazo do 

Fundo em indeterminado;  

 

d) Os participantes, reunidos em Assembleia de Participantes com a antecedência 

mínima de 6 (seis) meses em relação ao termo da duração do Fundo, podem deliberar, 

por maioria de dois terços dos votos correspondentes às unidades de participação em 

circulação, a prorrogação do prazo do Fundo, a sua transformação em fundo de 

duração indeterminada ou a sua transformação em fundo aberto. 

 

e) Assembleia de Participantes: 

1. Terão o direito a participar na Assembleia de Participantes todos os detentores 

de unidades de participação do Fundo, cabendo a cada participante tantos votos 

como quantas as unidades de participação que possuir. 

2. Competirá à Sociedade Gestora, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer 

participante, a convocação da Assembleia de Participantes, mediante o envio de 

carta registada com aviso de receção a cada um dos participantes com a 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data da respetiva 

realização. 

3. Caso a Sociedade Gestora não proceda à convocação da Assembleia de 
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Participantes no prazo de 5 (cinco) dias após o requerimento de qualquer 

participante, este poderá substituir-se àquela e proceder à respetiva convocação, 

nos termos do número anterior. 

4. A Assembleia de Participantes poderá deliberar desde que estejam presentes ou 

representados participantes que detenham, pelo menos, quatro quintos das 

unidades de participação do Fundo. 

5. As deliberações serão tomadas quando aprovadas por maioria de dois terços dos 

votos correspondentes às unidades de participação do Fundo em circulação. 

6. Dependerá de deliberação favorável da Assembleia de Participantes, 

nomeadamente: 

6.1. A modificação das comissões que constituem encargos do Fundo; 

6.2. A modificação da política de investimento do Fundo; 

6.3. A modificação da política de distribuição dos resultados do Fundo 

6.4. O aumento e redução do capital do Fundo; 

6.5. A prorrogação da duração do Fundo ou a sua transformação; 

6.6. A substituição da Sociedade Gestora, nos termos do artigo 77.º do 

RGOIC; 

6.7. A liquidação do Fundo. 

7. À Assembleia de Participantes aplica-se subsidiariamente o disposto na lei para as 

assembleias de acionistas das sociedades anónimas. 

 

f) O Fundo foi constituído em 15 de outubro de 2002, com capital inicial de € 

20.000.000,00 (vinte milhões de euros), representado por 4.000.000,00 (quatro 

milhões) de unidades de participação com valor unitário de € 5,00 (cinco euros). 

No primeiro período de subscrição, o capital do Fundo foi subscrito ao valor unitário 

de 5,00 € (cinco Euros) por unidade de participação. Nos períodos subsequentes, o 

preço de subscrição das unidades de participação do Fundo será o correspondente ao 

último valor patrimonial conhecido e divulgado até ao dia útil anterior àquele em que 

for efetuada a respetiva liquidação financeira, devendo o auditor do Fundo emitir 

parecer sobre os procedimentos de fixação do preço de subscrição. 

Caso a subscrição de unidades de participação não atinja, no final do período de 

subscrição, o montante total do capital inicial previsto do Fundo, o capital do Fundo 

considerar-se-á automaticamente reduzido para o montante do capital efetivamente 

subscrito; 

Caso a procura exceda, no final do período de subscrição, o número de unidades de 

participação disponíveis, proceder-se-á ao rateio das respetivas ordens de subscrição. 

O rateio será realizado proporcionalmente ao número de unidades de participação 

requerido com arredondamento por defeito. As unidades de participação sobrantes 

em resultado do processo de arredondamento serão atribuídas por sorteio a realizar 

entre todas as ordens sujeitas a rateio; 
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O disposto nos parágrafos anteriores será aplicável, com as devidas adaptações, nas 

subscrições de capital subsequentes no âmbito de aumento(s) do capital do Fundo. 

Os aumentos de capital subsequentes não ficarão condicionados a qualquer limite 

mínimo de subscrição de novas unidades de participação, salvo deliberação da 

Assembleia de Participantes nesse sentido. 

 

g) Não existem garantias, prestadas por terceiros, de reembolso do capital ou de 

pagamento de rendimentos; 

 

h) O Fundo será liquidado no termo da sua duração ou pela ocorrência de qualquer das 

causas de dissolução previstas na lei ou no presente regulamento de Gestão. 

 

 

 

 


