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INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS AOS INVESTIDORES (IFI) 
O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este Fundo. 
Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter 
e os riscos associados ao investimento neste Fundo. Aconselha-se a leitura do documento para que possa 
decidir de forma informada se pretende investir. 
 
 

FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO 
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 

 
Códigos ISIN 

UP'S SUBFUNDO IMOMADALENA - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA A - 
PTGFIDIM0002 
UP'S SUBFUNDO IMOMADALENA - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA B - 
PTGFIEIM0001 
UP'S SUBFUNDO IMOVIRIATO - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA A - 
PTGFIFIM0000 
UP'S SUBFUNDO IMOVIRIATO - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA B - 
PTGFIGIM0009 
UP'S SUBFUNDO IMOCASAPIA - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA A – 
PTGFIHIM0008 
UP'S SUBFUNDO IMOCASAPIA - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA B - 
PTGFIIIM0007 
UP'S SUBFUNDO IMOAVEIRO - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA A – 
PTGFIJIM0006 
UP'S SUBFUNDO IMOAVEIRO - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA B – 
PTGFIKIM0003 
UP'S SUBFUNDO IMOCOIMBRA - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA A - 
PTGFILIM0002 
UP'S SUBFUNDO IMOCOIMBRA - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA B – 
PTGFIMIM0001 
UP'S SUBFUNDO IMORESIDÊNCIAS - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA A - 
PTGFINIM0000 
UP'S SUBFUNDO IMORESIDÊNCIAS - FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO - CATEGORIA B - 
PTGFIOIM0009 
 
 

 
Este fundo é gerido pela Fundiestamo – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., 
cujo capital social é detido na sua totalidade pela sociedade de capitais públicos Parpública – Participações 
públicas, SGPS, S.A. 

 

OBJETIVOS E POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 
 

O Fundo tem como principal objetivo o 
desenvolvimento de projetos de reabilitação de 
imóveis e a promoção do seu arrendamento, numa 
perspetiva de valorização crescente das unidades 
de participação. 
O Fundo é formado por vários Subfundos, 
constituídos no momento da constituição do Fundo 
ou em momento posterior. 
O Fundo é constituído pelos Subfundos designados 
“IMOMADALENA”,“IMOVIRIATO”,“IMOCOIMBRA”, 
“IMOAVEIRO”, “IMOCASAPIA” e 
“IMORESIDÊNCIAS”. A Constituição do Fundo e dos 
primeiros dois Subfundos foi autorizada pela CMVM 
em 14 de agosto de 2018, tendo o IFI sido aprovado 

pela CMVM em 5 de novembro de 2018.  Os 
subfundos “IMOCOIMBRA”, “IMOAVEIRO e 
“IMOCASAPIA”foram autorizados pela CMVM em 12 
de fevereiro de 2019. O Subfundo 
“IMORESIDÊNCIAS” foi autorizado pela CMVM em 16 
de maio de 2019. 
Cada Subfundo tem a duração de 10 anos, a contar 
da sua constituição, podendo ser prorrogado, por 
uma ou mais vezes, mediante deliberação tomada 
pelos Participantes do Subfundo em causa, com seis 
meses de antecedência, no mínimo. 
 
Principais Ativos Elegíveis 
O património do Fundo, através dos respetivos 
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Subfundos, será constituído por bens imóveis, 
predominantemente por prédios urbanos, podendo 
ainda integrar prédios rústicos ou mistos, que 
resultem da realização de entradas em espécie e 
por liquidez, no sentido dado pelo n.º 2 do artigo 
208.º do RGOIC, mas limitada a depósitos bancários 
e certificados de depósito. 
 
Política de Investimento 
A maioria da área de construção reabilitada por 
Município e por cada Subfundo (pelo menos 51% da 
área dos imóveis detidos por um Subfundo num 
dado Município) será afeta a arrendamento para 
habitação. Qualquer pedido de subarrendamento 
terá de ser fundamentado e expressamente 
autorizado pela Sociedade Gestora, no respeito 
pelas finalidades do Fundo e das disposições legais 
aplicáveis, nomeadamente, o disposto no artigo 
1088.º e seguintes do Código Civil. A área de 
construção reabilitada que não seja afeta a 
arrendamento para habitação (no máximo até 49% 
da área dos imóveis detidos pelo Subfundo num 
dado município) será rentabilizada mediante a 
venda, arrendamento e outros tipos de exploração 
onerosa e destinada a outros fins, como comércio, 
serviços, equipamentos, turismo e lazer ou outros. 
Na afetação da área de construção reabilitada que 
não seja para arrendamento para habitação deve 
privilegiar-se, sempre que possível, a dinamização 
do comércio de proximidade, em particular, o 
comércio tradicional. 
 
Os investimentos a realizar pelos Subfundos ficam 
limitados a imóveis localizados no território 
nacional. Os imóveis que compõem o património 
dos Subfundos devem ser rentabilizados de acordo 
com o plano de negócios que for aprovado pela 
Sociedade Gestora.  
Em especial, o Fundo procurará através da sua 
política de investimento: 
➢ Valorizar os imóveis detidos pelos Subfundos, 

especialmente através da respetiva 
reabilitação; 

➢ Após a reabilitação dos imóveis, afetar a 
maioria da sua área de construção ao 
arrendamento habitacional, podendo, 
acessoriamente, afetar a restante a outros 
fins, como comércio, serviços, equipamentos, 
turismo e lazer ou outros; 

➢ A renda inicial dos contratos de arrendamento 
será estabelecida tendo em conta os valores 
de mercado para a zona e no sentido de 
propiciar rendas mais acessíveis por área, 
tipologia e localização. 

➢ Procurar alcançar uma rentabilidade para os 

titulares das unidades de participação que 

assegure uma remuneração do capital em 
função do mercado. 
 

Limites ao Investimento 
A composição do património do Fundo, através dos 

respetivos Subfundos, deve obedecer, quer às 

normas legais previstas no Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Coletivo, quer ao 

previsto no regulamento n. º 2/2015 CMVM, 

designadamente, o valor dos imóveis de cada 

Subfundo não pode representar menos de dois terços 

do ativo total do Subfundo em causa. 

 

Limites Máximos de Endividamento 
A Sociedade Gestora não poderá contratar, em 
nome dos Subfundos, quaisquer instrumentos 
financeiros derivados nem contratos de reporte. 
Como regra geral, a Sociedade Gestora poderá 
contrair empréstimos por conta dos Subfundos para   
fazer face a necessidades de liquidez no âmbito do 
seu objeto, e pode prestar garantias. 
Para cada Subfundo serão determinados os 
respetivos limites ao endividamento, por 
deliberação da Assembleia de Participantes do 
Subfundo, sujeitos às seguintes regras:  

(i) Em caso algum poderá o endividamento 
por conta de um dado Subfundo que seja destinado 
a investidores não profissionais, representar mais 
do que 33% do seu ativo total, apurado nos termos 
previstos em regulamento da CMVM;  

(ii) Apenas poderá ser determinada a 
inexistência de limites de endividamento nos 
Subfundos que sejam destinados exclusivamente a 
investidores profissionais e a contrapartes 
elegíveis. 
 
Valor da Unidade de Participação 
 
a) Valor inicial 
O valor da unidade de participação dos Subfundos 
“ImoMadalena”,”ImoViriato”,ImoCoimbra”,“ImoAv
eiro”, “ImoCasaPia” e “Imoresidências” para 
efeitos de constituição do Fundo é de EUR 1 (um 
euro). 
 
b) Valor para efeitos de subscrição 
A subscrição de novas unidades de participação só 
pode ser realizada através da constituição de um 
novo Subfundo ou do aumento do capital de um 
Subfundo existente. No caso da constituição de um 
novo Subfundo, o valor da unidade participação 
para efeitos de subscrição é igual a EUR 1 (um 
euro), correspondendo ao valor inicial. No caso de 
aumento do capital de um Subfundo existente, o 
valor da unidade de participação para efeitos de 
subscrição é o valor divulgado no mês útil seguinte 
ao da data do pedido de subscrição. 
 
c) Valor para efeitos de resgate 
Para todos os casos previstos na lei, o valor da 
unidade de participação para efeitos de resgate é o 
valor divulgado no dia útil seguinte ao da data do 
pedido de resgate. 

 
Condições de Subscrição e Resgate 
 
a) Subscrição 
A subscrição inicial de um Subfundo deve ocorrer no 
prazo de 6 meses a contar da notificação da decisão 
de autorização da CMVM relativa à constituição do 
Subfundo. A liquidação financeira das subscrições 
ocorre até ao dia útil seguinte ao termo do período 
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de subscrição.  
 

O Subfundo considera-se constituído na data da 

integração na sua carteira do montante 

correspondente à liquidação financeira do conjunto 

de subscrições efetuadas no período inicial de 

subscrição. O capital do Subfundo corresponde ao 

valor nominal global das unidades de participação 

subscritas até àquela data. 

A partir do momento em que a subscrição inicial do 

capital haja terminado, as subscrições adicionais só 

podem ter lugar no âmbito de aumentos de capital, 

aprovados pela Assembleia de Participantes do 

Subfundo, que fixará os respetivos termos conforme 

previsto no presente Regulamento de Gestão e na 

demais legislação aplicável. Em subscrições 

subsequentes, a liquidação financeira deve ocorrer 

no dia útil seguinte ao termo do prazo da subscrição, 

pelo que a subscrição assumir-se-á como efetiva 

quando a importância ou o ativo correspondente ao 

preço da emissão for integrada no ativo do Subfundo 

em causa (ou seja, no dia útil seguinte ao da data do 

termo do período de aumento de capital). 

b) Mínimos de subscrição 

O número mínimo de unidades de participação 

estabelecido para a subscrição, inicial ou 

subsequentemente, é o correspondente ao montante 

de EUR 50.000,00 (cinquenta mil euros). 

c) Resgate 

Como se trata de um fundo fechado, não pode haver 

resgates, exceto nos casos legalmente previstos.  o 

Os pedidos de resgate, têm de ser apresentados no 

prazo de quinze dias após o facto que os fundamenta. 

A liquidação do valor do resgate, em dinheiro ou em 

espécie, deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias 

após o pedido e, se tal data não coincidir com um dia 

útil, no dia útil imediatamente seguinte. 

Perfil do Investidor 

Para cada Subfundo será determinado se o mesmo se 

destina apenas a investidores profissionais e 

contrapartes elegíveis, ou a qualquer tipo de 

investidores. 

PERFIL DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO 

 

À data não é possível a indicação do perfil de risco 
do Fundo, na medida em que o indicador de risco e 
de remuneração obtém-se mediante o cálculo da 
volatilidade histórica dos últimos 5 anos. 
O Fundo não tem capital, nem rendimento 
garantido. 
 
Riscos Materialmente Relevantes 
 

a) Risco de mercado imobiliário: suscetibilidade 
do mercado imobiliário à ocorrência de 
condições económicas adversas, as quais 
poderão ter impacto no valor de mercado dos 
ativos que integram a carteira do Fundo. 
 

b) Risco de crédito: a falta prolongada de 
pagamento de rendas poderá provocar 
oscilações na rendibilidade do Fundo. 

 

c) Risco de Liquidez: poderá decorrer da eventual 
dificuldade de arrendamento dos imóveis. 

 

d) Risco de Contraparte: poderá advir da 
concentração do investimento num número 

limitado de ativos. 
 

e) Riscos Operacionais: perdas que podem 
resultar de falhas na valorização de ativos e no 
sistema de controlo ou de erro humano. 

 

f) Risco Cambial: não se verifica. 
 

g) Risco de Taxa de Juro: impacto do aumento da 
taxa de juro no financiamento existente. 

 

h) Impacto de Técnicas e Instrumentos de Gestão: 
risco residual, tendo em conta os principais 
ativos elegíveis e a ausência de instrumentos 
financeiros derivados. 

 
i)  Risco Fiscal: o agravamento do regime fiscal 

atualmente em vigor poderá provocar 
diminuição na rendibilidade. 

 

 

ENCARGOS 

Os encargos suportados pelo investidor são utilizados para cobrir os custos de financiamento do Fundo, incluindo 
custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento. 
 

Encargos cobrados ao investidor antes ou 
depois do investimento 

Encargos de subscrição – Não aplicável 

 
Encargos de resgate – Não aplicável 
 



 
 
 
 

Página 4 de 5 
 

Encargos cobrados ao Fundo ao longo do ano 

Taxa de Encargos Correntes (TEC) a 31/12/2019: SF 

Imomadalena – 1,0716; SB Imoaveiro – 1,1476; SF 

Imoresidências – 0,7050. 

O valor correspondente aos encargos aqui   indicado 

é uma estimativa desses dada a antiguidade dos 

Subfundos (inexistência de período de referência de 

12 meses). O relatório anual do OIC inclui 

informações detalhadas sobre os encargos exatos 

cobrado

Comissão de gestão – 1,25%* + € 500,00 por 

imóvel (i.e. prédio, independentemente do 

número de frações que o compõem) em fase 

de reabilitação.  

Comissão de depósito – 0,075% por ano, cobrado 

trimestralmente, calculado sobre o Valor Líquido 

Global do Fundo (VLGF) do FNRE, no último dia de 

cada trimestre e paga até ao final do mês 

subsequente ao trimestre, com uma comissão 

mínima anual implícita de € 2.600,00, cobrada 

trimestralmente (valor trimestral mínimo de € 

650,00) e imputada proporcionalmente a cada 

Subfundo em função do seu VLGF 

* Valor anual, cobrado trimestralmente e calculado 

sobre o valor líquido global do Subfundo no final do 

mês a que respeita. 

Cada Subfundo suportará ainda todas as despesas 

decorrentes da compra e venda de ativos que 

integram esse Subfundo, bem como as despesas e 

outros encargos documentados que tenham de ser 

feitos no cumprimento das obrigações legais e 

regulamentares a respeito dos imóveis que o 

integram ou, se se tratar de despesas que não sejam 

diretamente imputáveis a um imóvel e/ou a um 

Subfundo, na proporção do valor líquido global que 

os seus ativos representam no valor líquido global do 

Fundo. 

Para mais informações sobre os encargos cobrados 

deverá ser consultado o Regulamento de Gestão do 

Fundo, disponível em www.cmvm.pt. 

 

RENDIBILIDADE E REGIME FISCAL 

Rendibilidade 
 

 
 

À data não é possível a indicação do perfil de risco 

do Fundo, na medida em que a constituição do Fundo 

e dos Subfundos foi autorizada em 14 de agosto de 

2018.  A rendibilidade anual líquida prevista do 

Fundo é de 4%. 

Regime Fiscal 
Nos termos do previsto na Lei 114/2017, de 29 de 

dezembro ficam isentos de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e de Imposto 

Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), os 

rendimentos respeitantes a unidades de participação 

nos Subfundos, pagos ou colocados à disposição dos 

respetivos titulares, quer seja por distribuição ou 

reembolso, excluindo o saldo positivo entre as mais-

valias e as menos-valias resultantes da alienação das 

unidades de participação. 

 

 

INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

Entidade Gestora e Comercializadora: Fundiestamo – Sociedade Gestora Organismos de Investimento coletivo, 

com sede na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 86, 1.º piso, 1070-117 Lisboa, registada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º único de matrícula e de pessoa coletiva 505091500 e com o capital social 

de EUR1.000.000,00 (um milhão de euros). 

Banco Depositário: Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 63, 1000-300 Lisboa. 

Auditor: António Grenha, Bryant Jorge e Associados, SROC, com sede na Rua Gomes Freire, n.º 7, 5º andar 

direito, 1150-175 Lisboa. 

Os Subfundos constituem compartimentos patrimoniais autónomos. Cada Subfundo é exclusivamente responsável 

pelas dívidas, obrigações e responsabilidades relativas a esse Subfundo, não respondendo em caso algum pelas 

dívidas dos participantes, das entidades que asseguram funções de gestão, depósito e comercialização ou de 

outros Subfundos. Não é permitida a transferência de unidades de participação entre Subfundos. 

A Sociedade Gestora é responsável pela colocação das unidades de participação dos Subfundos junto dos 

investidores. A comercialização das unidades de participação será realizada através de difusão no sítio da 

internet da Sociedade Gestora e em reuniões presenciais com os subscritores. 

A fiscalidade aplicável ao Fundo pode ter um impacto na situação fiscal do investidor. 

A Fundiestamo – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo S.A. pode ser responsabilizada 

exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir 

em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do Prospeto do Fundo. Qualquer esclarecimento 

adicional poderá ser solicitado através do e-mail: geral@fundiestamo.pt. 

mailto:geral@fundiestamo.pt
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Informação e documentação adicional sobre o Fundo, nomeadamente o Regulamento de Gestão, os Relatórios e 

Contas anuais e semestrais e o valor da unidade de participação, encontram-se disponíveis em 

www.fundiestamo.com e em www.cmvm.pt . 

Os detalhes da política de remuneração atualizada, designadamente a descrição do modo como a remuneração 

e os benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos 

benefícios estão disponíveis no sítio da internet da Sociedade Gestora – www.fundiestamo.com e será facultada 

gratuitamente uma cópia em papel, mediante pedido. 

 

 

 

A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CMVM) em 14 de agosto de 2018 
e extingue-se com a extinção do último Subfundo.  
A Fundiestamo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. está autorizada em Portugal e encontra-
se sujeita à supervisão da CMVM. 
 
A informação incluída neste documento é exata com referência à data de 7 de agosto de 2020. 

 

http://www.fundiestamo.com/
http://www.cmvm.pt/
http://www.fundiestamo.com/

