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CAPITULO I 

 
 
Informações Gerais sobre o Fundo, a Sociedade Gestora e outras Entidades 

 

1. O Fundo 

 

2.1 Denominação. 

 

Maxirent – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado é o Fundo que se rege pelo 

presente regulamento e que é, adiante, designado por Maxirent ou por Fundo. 

 

2.2 Tipo de Fundo. 

 

O Maxirent é um fundo de investimento imobiliário fechado, que foi constituído por 

subscrição pública e que é formado por um conjunto de valores pertencentes aos seus 

participantes, que podem ser pessoas singulares ou colectivas, e em que cada um deles é 

titular de quotas-partes dos valores que o integram. 

 

2.3 Data de autorização de constituição do Fundo, duração do Fundo e data de 

constituição do Fundo. 

 

A constituição do Maxirent, sem determinação de tempo de duração, foi autorizada pela 

portaria 367/92, assinada pelo Senhor Secretário de Estado do Tesouro em 20/11/92, 



depois de ouvidos o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários e publicada no D. R., II série, em 3/12/92. A actividade do Fundo teve o seu 

inicio no dia 1 de Março de 1993 e a sua duração é indeterminada. 

 

2.4 Data da última actualização do regulamento de gestão. 

 

O regulamento de gestão do Maxirent foi actualizado em 19 de Abril de 2005. 

 

1.5   Número de participantes do Fundo. 

 

O Maxirent, para além de pequenos investidores, tem como participantes vários 

investidores institucionais, nomeadamente fundos de pensões, que detêm, no seu 

conjunto, uma participação significativa do capital do Fundo. Por as unidades de 

participação do Maxirent estarem admitidas à cotação em mercado regulamentado, o 

número de participantes está sujeito a variações de que não se tem conhecimento. 

 

2. A Sociedade Gestora. 

 

1.0 Denominação e sede. 

 

A Refundos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., adiante 

designada por sociedade gestora ou Refundos, é a sociedade gestora do Maxirent e tem 

a sua sede em Lisboa, na Av. Dr. Mário Moutinho, nº 33 – R/c – C. 

 

2.0 Tipo e Capital subscrito e realizado. 

 

A Refundos é uma sociedade anónima, com o capital subscrito e realizado de 375.000 

Euros. 

 

3.0 Data de constituição e data de autorização. 

 

A Refundos foi constituída em 28 de Janeiro de 1993, após ter sido autorizada pela 

portaria nº 368/92, assinada pelo Senhor Secretário de Estado do Tesouro em 20/11/92, 



depois de ouvidos o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários e publicada no D. R., II série, em 3/12/92. 

 

4.0 Membros dos órgãos sociais. 

 

A composição actual dos órgãos sociais da Refundos é a seguinte: 

 

Assembleia Geral 

 

Presidente:   Pedro Mendonça de Queiroz Pereira 

Secretários:    Cecília de Bacelar Carrelhas Vaz Pardal Salles Portas 

             Jorge Manuel de Mira Amaral 

 

Conselho de Administração 

 

Presidente:   Carlos José Sanches Vaz Pardal 

Vice-Presidente:  Frederico José da Cunha Mendonça e Menezes 

Vogais: AVIVA VIE – Société Anonyme d’Assurances Vie et de 

Capitalization, representada pelo Sr. Dr. Carlos Miguel da 

Paula Martins Roballo. 

 

Miguel de Bacelar Carrelhas Vaz Pardal 

 

Vítor Paranhos Pereira 

 

Conselho Fiscal  

 

Fiscal Único:  Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados – Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Sr. Dr. 

José Maria Ribeiro da Cunha – R.O.C. 

 

Suplente:   Amável Alberto Freixo Calhau – R.O.C. 

 

 



5.0 Principais funções exercidas pelos membros do órgão de administração fora 

da sociedade gestora. 

 

Eng.º Frederico José da Cunha Mendonça e Menezes: 

− Presidente do Conselho de Administração da SONAGI – SGPS, S.A. 

− Administrador da SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, 

SGPS, S.A.  

 

Dr. Carlos Miguel de Paula Roballo: 

− Director-Geral da AVIVA VIE – Société Anonyme D’Assurances Vie 

et de Capitalization. 

− Administrador da EUROVIDA – Companhia de Seguros de Vida, 

S.A. 

 

Dr. Vítor Paulo Paranhos Pereira: 

− Administrador da SONAGI – SGPS, S.A. 

− Administrador da HOTEL RITZ, S.A. 
 

 

6.0 Relações de grupo com outras entidades (depositário, entidades 

colaboradoras, consultores e outros prestadores de serviços) e identificação 

do grupo económico a que pertencem, se for caso disso. 

 

A Refundos não tem relações de grupo com outras entidades nem está inserida em 

nenhum grupo económico. 

 

7.0 Outros fundos geridos pela sociedade gestora. 

 

O Maxirent é o único fundo gerido pela Refundos. 

 

8.0 Obrigações / funções da sociedade gestora. 

 

É obrigação principal da Refundos actuar no interesse exclusivo dos participantes 

sem prejuízo do respeito no disposto na lei e no presente regulamento. 



 

Como responsável pela gestão do Maxirent compete à Refundos adquirir, 

construir, arrendar, transaccionar e valorizar bens imóveis, bem como comprar ou 

vender valores mobiliários tudo dentro das limitações impostas pela lei, e bem 

assim, praticar todos os demais actos e operações necessários ou convenientes à 

boa gestão do Fundo. 

 

Dentro das suas competências compete à Refundos, em especial: 

 

a) Seleccionar os valores que devem constituir o património do Maxirent. 

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

execução da política de investimentos prevista no regulamento de gestão e 

exercer os direitos directa ou indirectamente relacionados com os valores do 

Maxirent. 

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

resultados prevista no regulamento de gestão do Maxirent. 

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

nas condições especiais previstas na lei, o seu reembolso. 

e) Determinar o valor patrimonial das unidades de participação. 

f) Manter em ordem a escrita do Maxirent. 

g) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei e no 

presente regulamento. 

h) Exercer as demais funções previstas na lei e no presente regulamento. 

 

3. Depositário 

 

1.1 Denominação e sede 

 

As funções da entidade depositária previstas na lei são exercidas pelo Banco 

Santander Totta, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Áurea, nº 88, adiante 

abreviadamente designado por depositário. 

 

1.2 Obrigações / funções 

 



Compete em especial ao depositário: 

 

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

cumprimento da lei e do regulamento de gestão do Maxirent, especialmente 

no que se refere à politica de investimentos e ao cálculo do valor patrimonial 

das unidades de participação. 

 

b) Pagar aos participantes a sua quota-parte dos resultados do Maxirent. 

 

c) Executar as instruções da Refundos, salvo se forem contrárias à lei e ao 

presente regulamento. 

 

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

Maxirent. 

 

e) Exercer as demais funções previstas na lei e no presente regulamento. 

 

f) Responder solidariamente com a Refundos perante os participantes pelo 

cumprimento das obrigações contraídas  nos termos da lei e do presente 

regulamento. 

 

4. Entidades colocadoras 

 

Nos aumentos de capital a subscrição das unidades de participação poderá ser feita 

nas instalações da sociedade gestora ou nos balcões do depositário. 

 

5. Peritos Avaliadores 

 

Os peritos avaliadores do Maxirent a quem a Refundos tem vindo a solicitar 

avaliações são os seguintes: 

 

- CPU – Consultores de Avaliação, Lda. 

 

- Eng.º Nuno Maria Leite de Carvalho Azevedo Mendes 



 

- LUSO ROUX, S.A. 

 

O Maxirent poderá recorrer ao serviço de outros peritos avaliadores desde que eles 

estejam registados na C.M.V.M. 

 

6. Entidades subcontratadas 

 

Sempre que se considere de interesse para o Maxirent poderão ser contratados 

serviços externos adequados a situações que se apresentem. 

 

Está neste momento subcontratada para a área de contabilidade a sociedade 

Newsourcing Gestão e Informática, Lda. 

 

7. Revisor oficial de contas 

 

O revisor oficial responsável pela certificação legal das contas do Maxirent é a 

sociedade P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados – Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas. 

 

CAPÍTULO II 

 

Politica de investimento do património do Fundo e politica de rendimentos. 

 

1 Politica de investimento 

 

1.1 Politica de investimento do Fundo 

 

O Maxirent terá uma política de aplicações baseada em critérios de segurança e 

rendibilidade, de forma a acautelar os interesses dos participantes. O 

investimento dos capitais disponíveis será feito na sua grande parte em activos 

imobiliários, tendo em conta não só o rendimento imediato como também a sua 

valorização futura, bem como uma politica de diversificação de riscos. Isto 

significa que o Fundo não irá, à partida, privilegiar nos seus investimentos 



nenhuma zona do país, baseando-se sempre as suas decisões sobre aquisição, 

recuperação ou construção de património imobiliário, para arrendamento ou 

venda, na existência de procura por satisfazer, de forma a acautelar o 

arrendamento ou a venda dos seus imóveis. 

 

1.2 Parâmetro de referência do mercado imobiliário 

 

Na gestão do Maxirent não está adoptado nenhum parâmetro de referência. 

 

1.3 Limites legais ao investimento 

 

A carteira de valores do Maxirent obedecerá às normas legais e regulamentares 

estabelecidas na lei, designadamente: 

 

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

Fundo. 

 

b) O desenvolvimento de projectos de construção não pode representar, no seu 

conjunto, mais de 50% do activo total do fundo. 

 

c) O valor de um imóvel não pode representar mais de 25% do activo total do 

Fundo. 

 

d) O valor dos imóveis arrendados, ou objecto de outras formas de exploração 

onerosa, a uma única entidade ou a um conjunto de entidades que, nos termos da 

lei, se encontrem em relação de domínio ou de grupo, ou que sejam dominadas, 

directa ou indirectamente, por uma mesma pessoa, singular ou colectiva, não 

pode superar 25% do activo total do fundo. 

 

e) As unidades de participação de outros fundos de investimento não podem 

exceder 10% do activo total do Fundo. 

 

 

3 Derivados, reportes e empréstimos 



 

3.1 Derivados e reportes 

 

Não se aplica. 

 

3.2 Empréstimos 

 

O Maxirent poderá endividar-se até ao limite de 25% do seu activo total. 

 

4 Valorização dos activos 

 

4.1 Momento de referência de valorizações 

 

A valorização dos imóveis é da responsabilidade da sociedade gestora e poderá 

ser alterada, sempre que esta o considere conveniente, desde que o valor se fique a 

situar no intervalo compreendido entre o respectivo valor de aquisição, ou entre o 

valor atribuído na permuta caso a aquisição tenha sido efectuada em regime de 

permuta, e a média simples do valor atribuído pelos respectivos peritos 

avaliadores nas avaliações efectuadas. 

 

A valorização dos projectos em construção deve situar-se entre os valores de 

custo contabilizados e o produto da média simples do valor atribuído pelos 

respectivos peritos avaliadores nas avaliações efectuadas para a obra pronta pela 

percentagem de obra executada de acordo com o relatório mensal elaborado pela 

empresa de fiscalização. 

 

Os valores mobiliários passíveis de integrar o património do Fundo são avaliados 

ao último valor divulgado ao mercado onde se encontram admitidos à negociação 

ou, em sua falta, pelo seu valor de aquisição, 

 

4.2 Cálculo do valor das unidades de participação 

 



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

último dia do mês respectivo, de acordo com os critérios financeiros e com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Esse valor será o que resulta da divisão do valor líquido global do Fundo pelo 

número de unidades de participação emitidas. 

 

5 Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 

 

5.1 Comissão de gestão 

 

A sociedade gestora tem direito a cobrar mensalmente ao Fundo uma comissão de 

gestão de dois e meio por cento ao ano, calculada sobre o valor global líquido do 

Fundo apurado no último dia útil de cada mês. 

 

5.2 Comissão de depósito 

 

O depositário tem direito a receber quadrimestralmente do Fundo uma comissão 

de depósito de um por mil ao ano, calculada sobre o valor médio do património do 

Fundo relativo a esse quadrimestre. 

 

5.3 Outros encargos 

 

São encargos do Fundo, para além das comissões de gestão e depósito e dos que 

para o efeito sejam autorizados pela C.M.V.M., os seguintes: 

 

5.3.1 Todas as despesas referentes à compra, manutenção, exploração, arrendamento e 

venda de imóveis, bem como todas as despesas relativas à execução de projectos 

de desenvolvimento imobiliário, nomeadamente: 

a) despesas notariais, registos prediais, certidões prediais e de teor matricial e 

despesas com licenças camarárias, relativas a imóveis do Fundo ou a adquirir 

pelo Fundo. 

b) todos os encargos que são legalmente da responsabilidade dos proprietários 

de imóveis e, em especial, os seguros, as prestações de condomínio e do 



fundo de reserva, os encargos de conservação e manutenção e de serviços de 

segurança e vigilância, bem como as taxas de saneamento e os consumos de 

telecomunicações, electricidade, gás e água. 

c) todas  as custas e outras despesas judiciais referentes a processos em que o 

Fundo seja parte na sua qualidade de proprietário, assim como as despesas 

com honorários de advogados e solicitadores que trabalham nesses 

processos. 

d) comissões de mediação imobiliária relativas a arrendamento ou venda de 

património do Fundo. 

e) todas as despesas referentes a avaliações do património imobiliário do Fundo 

ou de imóveis que venham por este a ser adquiridos. 

f) Todas as despesas inerentes à execução de projectos de desenvolvimento 

imobiliário, tais como estudos, projectos, concursos para realização das 

obras e licenças. 

g) despesas com publicidade para promoção dos bens do Fundo. 

 

5.3.2 Todas as despesas com auditorias e revisão legal das contas do Fundo. 

 

5.3.3 Todas as despesas com as publicações obrigatórias a que o Fundo esteja 

obrigado. 

 

5.3.4 A taxa de supervisão 

 

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

 

Os resultados do Fundo são apurados de acordo com o Plano de Contas para os 

Fundos de Investimento Imobiliário e com a regulamentação complementar emitida 

pela C.M.V.M.  

 

A sua distribuição pelos participantes deverá ter em conta os necessidades de 

liquidez por parte do Fundo. 

 

7 Politica de rendimentos 

 



A distribuição, total ou parcial, dos rendimentos é feita anualmente sem prejuízo 

de, se for esse o interesse do Fundo e dos participantes, se poder proceder ao 

reinvestimento integral dos resultados para fazer face a necessidades existentes em 

curso.  

 

CAPITULO III 

 

Unidades de participação e condições de subscrição e resgate 

 

1. Características gerais das unidades de participação 

 

1.1 As unidades de participação representam quotas-partes, iguais, do património do 

Fundo e não têm valor nominal. 

 

1.2 Forma de representação 

 

As unidades de participação têm a forma escritural e estão admitidas à cotação em 

mercado regulamentado. 

 

2. Valor da unidade de participação 

 

1.1 Valor inicial 

 

As unidades de participação tiveram um valor inicial de subscrição de 1.000$00 

(Euros 4,99) cada. 

 

1.2 Valor para efeitos de subscrição 

 

A quando de aumentos de capital do Maxirent o preço de subscrição das unidades 

de participação emitidas ao abrigo do aumento de capital terá como principal 

referência o valor patrimonial das unidades de participação do Fundo, calculado 

para o dia em que for efectuada a respectiva liquidação financeira, acrescido de 

uma comissão de subscrição. 

 



O preço da subscrição, que é definido pela Sociedade Gestora, será sujeito a parecer 

do auditor do Fundo. 

 

1.3 Valor para efeito de resgate 

 

O valor de resgate das unidades de participação é, nos casos em que ele for 

permitido, o valor patrimonial das unidades de participação do Fundo, no dia em 

que for solicitado o resgate, subtraído de uma comissão de resgate. 

 

3. Condições de subscrição 

 

1.1 Mínimo de subscrição 

 

Não há mínimos de subscrição. 
 

1.2 Comissões de subscrição 

 

Por cada unidade de participação subscrita em aumentos de capital do Fundo haverá 

lugar ao pagamento à sociedade gestora de uma comissão de subscrição não 

superior a 2%. 

 

1.3 Data da subscrição efectiva 

 

Terá lugar no dia útil imediatamente a seguir ao termo do periodo estabelecido para 

a subscrição das unidades de participação representativas do aumento de capital do 

Fundo, com a liquidação física das subscrições. 

 

4. Condições de resgate 

 

1.1 Comissões de resgate 

 

O Maxirent é um fundo de investimento imobiliário fechado pelo que os resgates 

não são permitidos. 

 



As unidades de participação encontram-se submetidas à cotação em mercado 

regulamentado tendo o Fundo sido constituído por prazo indeterminado. 

 

Se se vierem a verificar resgates, em casos excepcionais devidamente justificados 

pela sociedade gestora e aprovados pela C.M.V.M., haverá lugar ao pagamento, à 

sociedade gestora, de uma comissão de resgate de 2% sobre o valor de resgate. 

 

A mesma comissão de resgate de 2% será aplicada, se se vier a proceder à 

liquidação do Fundo, a quando do reembolso do valor das unidades de participação. 

 

1.2 Pré - aviso 

 

Na eventualidade de se registarem casos excepcionais que venham a permitir o 

pedido de resgate, a liquidação financeira desses resgates deverá ser feita no prazo 

de 120 dias a contar da data do pedido, sem prejuízo desse prazo poder ser 

prorrogado por um periodo de um ano se, para a atrás referida liquidação, for 

necessário proceder à venda de património. 

 

 

CAPITULO IV 
 

Direitos e obrigações dos participantes 
 

1 Participantes 

 

São participantes do Maxirent os detentores de unidades de participação do Fundo 

os quais, na sua aquisição, aceitam o regulamento de gestão e o mandato conferido à 

sociedade gestora para administração do Fundo. 

 

Os participantes têm direito: 

 

a) à titularidade da sua quota-parte dos valores que integram o Fundo e a 

receberem essa quota-parte no caso da liquidação do Fundo. 

 



b) a obterem o regulamento de gestão do Fundo na sede da sociedade gestora e 

do depositário. 

 

c) à informação acerca da vida do Fundo nos termos da legislação aplicável. 

 

d) a consultarem os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão 

enviados sem encargos aos participantes que o requeiram. 

 

e) a receberem a sua quota-parte dos rendimentos do Fundo que forem 

distribuídos. 

 

f) a pronunciarem-se em Assembleia de Participantes. 

 

2 Assembleia de Participantes 
 
2.1   A Assembleia de Participantes é constituída por todos os detentores de unidades 

de participação, os quais terão direito a um voto por cada unidade de 

participação detida. 

 
2.2   A convocação da Assembleia é feita pela sociedade gestora por aviso, com um 

mínimo de quinze dias de antecedência, nos meios de divulgação dos deveres de 

informação previstos na lei. 

 

2.3   A Assembleia funciona e delibera, em primeira convocatória, com qualquer 

número de participantes. As deliberações são tomadas por maioria simples de 

votos representados na Assembleia. 

 

2.4    Dependem da deliberação favorável da Assembleia de Participantes: 

 

a) o aumento das comissões que constituem encargo do Fundo. 

b) A modificação substancial da prática de Investimento do Fundo. 

c) A modificação da politica de distribuição de resultados do Fundo. 

d) O aumento e redução do capital do Fundo. 

e) A substituição da sociedade gestora. 



CAPITULO V 

Divulgação da Informação 

 

1. Valor da unidade de participação 

 

O valor da unidade de participação será divulgado, mensalmente e com 

referência ao último dia útil do mês, nos termos legalmente estabelecidos. 

 

2. Consulta da carteira do Fundo 

 

A sociedade gestora divulgará trimestralmente, através de publicação num jornal 

de grande circulação nacional em Portugal ou através de publicação no boletim 

editado pela entidade gestora de mercado regulamentado que, em regulamento 

da CMVM, seja considerado mais representativo ou, ainda, através de 

divulgação no sistema de difusão de informações da CMVM, a composição 

discriminada dos valores que integram o Fundo, bem como o seu respectivo 

valor liquido global e o número de unidades de participação em circulação. 

 

3. Documentação do Fundo 

 

A sociedade gestora divulgará, nos dois meses seguintes à data de encerramento 

das contas do Fundo e nos termos legalmente estabelecidos, um aviso de que os 

documentos da prestação de contas do Fundo, compreendendo o relatório de 

gestão, as contas e o relatório do revisor oficial de contas do Fundo, se 

encontram à disposição dos participantes na sede da sociedade gestora e do 

depositário. 

CAPITULO VI 

Contas do Fundo 

 

1. Contas do Fundo 

 

A contas anuais e semestrais do Fundo são encerradas, respectivamente, com 

referência a 31 de Dezembro e 30 de Junho e são disponibilizadas, nomeadamente 

aos participantes, nos dois meses seguintes à data da sua realização. 



 

CAPITULO VII 

Condições de liquidação do Fundo 
 

1. Liquidação do Fundo 

 

1.1   Poderá ser deliberada pela sociedade gestora a liquidação e partilha do Fundo, 

quando o interesse dos participantes o recomendar, devendo essa deliberação ser 

comunicada à C.M.V.M. e publicitada, nos termos legalmente estabelecidos, 

indicando--se o prazo previsto para o termo do processo de liquidação. 

 

1.2  O resgate das unidades de participação deve ter lugar no prazo máximo de um 

ano, a contar da data de inicio da liquidação do Fundo, sem prejuízo de poder ser 

prorrogado pela C.M.V.M. com base em pedido, devidamente fundamentado, 

apresentado pela sociedade gestora. 

 

CAPITULO VIII 

Regime Fiscal 

 

1. Fiscalidade respeitante ao Fundo 

 

1.1 Os bens imóveis adquiridos pelo Fundo estão isentos do pagamento de sisa e de 

contribuição autárquica. 

 

1.2 Os rendimentos prediais do Fundo são tributados autonomamente à taxa de 20%, 

que incide sobre o valor das rendas auferidas líquido dos encargos de conservação 

e manutenção efectivamente suportados e documentados, beneficiando da dispensa 

de retenção na fonte. 
 

1.3 As mais valias prediais são tributadas autonomamente à taxa de 25%, a qual incide 

sobre 50% da diferença positiva entre as mais valias e as menos valias realizadas, 

apuradas de acordo com o código do IRS. 
 



1.4 Os rendimentos não prediais do Fundo obtidos em território português, que não 

sejam mais valias, são tributadas, autonomamente, por retenção na fonte como se 

de pessoas singulares residentes em território português se tratasse ou, 

relativamente a rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, autonomamente à 

taxa de 25% incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 
 

1.5 Os rendimentos não prediais  do Fundo obtidos fora do território português, que 

não sejam mais valias, são tributadas autonomamente à taxa de 20%, tratando-se de 

rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes de fundos de 

investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos, incidente sobre o respectivo 

valor líquido em cada ano. 
 

1.6 As mais valias não prediais, obtidas em território português ou fora dele, são 

tributadas autonomamente nas condições em que se verificaria se desses 

rendimentos fossem titulares pessoas singulares residentes em território português, 

tributação que é feita à taxa de 10% sobre a diferença positiva entre as mais valias 

e as menos valias obtidas em cada ano. 

 

2. Fiscalidade  referente aos participantes 

 

2.1  Pessoas singulares 

 

2.1.1   Os sujeitos passivos de IRS que sejam titulares de unidades de participação do 

Fundo, fora de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de 

IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a essas unidades de participação, 

podendo, porém, os respectivos titulares residentes em território português, 

englobá-los para efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido ou devido 

tem a natureza de imposto por conta, nos termos do art.º 78.º do Código do IRS. 

 

2.1.2   Os sujeitos passivos de IRS que sejam titulares de unidades de participação do 

Fundo e que delas obtenham rendimentos no âmbito de uma actividade 

comercial, industrial ou agrícola, residentes em território português ou que sejam 

imputáveis a estabelecimento estável da entidade não residente nesse território, 

não têm os rendimentos sujeitos a retenção na fonte e são pelos seus titulares 



considerados proveitos ou ganhos, e o montante do imposto retido ou devido nos 

termos do nº 1 tem a natureza de imposto por conta, para efeitos do disposto no 

art.º 78.º do Código do IRS. 

 

2.1.3   Os sujeitos passivos de IRS estão isentos do pagamento de mais valias 

resultantes da valorização das unidades de participação e gozam de beneficio 

fiscal em imposto sucessório até ao valor de 2.493,99 Euros, por cada herdeiro. 

 

2.1.4 Os rendimentos respeitantes a unidades de participação no Fundo de que sejam 

titulares entidades não residentes em território português e que não sejam 

imputáveis a estabelecimento estável situado neste território, são isentos de IRS 

ou de IRC. 

 

2.1.5 Os titulares de rendimentos respeitantes a unidades de participação no Fundo, 

quando englobem esses rendimentos, têm direito a deduzir 50% dos rendimentos 

previstos no artigo 40.º - A do Código do IRS e no nº 7 do artigo 46.º do Código 

do IRC que lhe forem distribuídos, nas condições aí descritas. 

 

 2.2  Pessoas Colectivas 

 

2.2.1   Os sujeitos passivos de IRC titulares de unidades de participação do Fundo não 

estão, em relação aos rendimentos dessas unidades de participação, sujeitos a 

retenção na fonte e são pelos seus titulares considerados como proveitos ou 

ganhos, e o montante do imposto retido  ou devido tem a natureza de imposto 

por conta, para efeitos do disposto no art.º 83.º do Código do IRC. 

 

2.2.2 Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que, em 

consequência da isenção, não estejam obrigados à entrega da declaração de 

rendimentos podem solicitar à sociedade gestora a restituição do imposto retido 

ou devido, correspondente aos rendimentos das unidades de participação de que 

sejam detentores, a qual deverá ser feita conjuntamente com o pagamento dos 

rendimentos respeitantes a essas unidades de participação. 

 



2.2.3 Os rendimentos respeitantes a unidades de participação no Fundo de que sejam 

titulares entidades não residentes em território português e que não sejam 

imputáveis a estabelecimento estável situado neste território, são isentos de IRS 

ou de IRC. 

 

2.2.4 Os titulares de rendimentos respeitantes a unidades de participação no Fundo, 

quando englobem esses rendimentos, têm direito a deduzir 50% dos rendimentos 

previstos no artigo 40.º - A do Código do IRS e no nº 7 do artigo 46.º do Código 

do IRC que lhe forem distribuídos, nas condições aí descritas. 

 


