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A autorização do Fundo significa que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM) considera a sua constituição conforme com a legislação aplicável, mas não 
envolve da sua parte qualquer garantia ou responsabilidade quanto à suficiência, 
veracidade, objectividade ou actualidade da informação prestada pela Sociedade Gestora 
neste Regulamento de Gestão, nem qualquer juízo sobre a qualidade dos valores que 
integram o património do Fundo. 
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Capítulo I 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO,  

A SOCIEDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 

 

ARTIGO 1o  

(O Fundo) 

1. O Fundo denomina-se "CA Imobiliário  - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado", adiante 
designado apenas por Fundo. 

2. O Fundo constitui-se como Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, constituído por subscrição 
particular de acordo com a legislação aplicável. 

3. A constituição do Fundo foi autorizada por deliberação da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários, adiante designada por CMVM, em 03 de Junho de 2005, tendo iniciado a sua 
actividade em 30 de Agosto de 2005. 

4. O Fundo terá uma duração de 3 anos contados a partir da data da sua constituição, prorrogável 
por períodos subsequentes de 3 anos, desde que aprovado pelos participantes em Assembleia 
Geral. 

5. O fundo tem 1 participante. 

 

ARTIGO 2o  

(A Sociedade Gestora) 

1. A administração, gestão e representação do Fundo, cabem, por mandato dos participantes que se 
considera atribuído por simples subscrição das unidades de participação e que se mantém até 
essa participação subsistir, à Sociedade Gestora do Fundo Primeiro Imobiliário, S.A., constituída 
em 06 de Julho de 1990, com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 7o Piso, Sala 706 - 
1070-274 LISBOA, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2175, 
em 26 de Julho de 1990, pessoa colectiva nº 502 388 811,  de ora em diante designada 
abreviadamente por Sociedade Gestora. 

2. A Sociedade Gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente realizado é de 
375.000 Euros. 

3. A Sociedade Gestora encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro autorizado 
desde 5 de Janeiro de 1996, com o número 249. 

4. A composição dos Órgãos Sociais da Sociedade Gestora é a seguinte: 

Órgão de Administração: 

Presidente - Dr. Mário Jorge Patrício Tomé; 

Vogais - Dr. Pedro Gabriel Folgado Bordalo Coelho; 

Dr. Luís Maria Martins Gomes Salinas Monteiro. 

Órgão de Fiscalização: 

Fiscal Único – Joaquim Manuel Silva das Neves; 

Suplente - Amilcar Martins Escudeiro. 
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Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente - Dr. António José Rodrigues Frutuoso de Melo; 

Secretário - Dr. António Guilherme Rodrigues Frutuoso de Melo. 

 

5. Os membros do Órgão de Administração não exercem quaisquer funções fora da Sociedade 
Gestora. 

6. A Sociedade Gestora não se encontra em relação de domínio ou grupo com nenhuma das 
restantes entidades constantes deste Regulamento. 

7. Compete à Sociedade Gestora a prática de todos os actos e operações necessários ou 
convenientes à boa gestão do Fundo de Investimento, de acordo com elevados critérios de diligência 
e competência profissional, e, em especial: 

a) Comprar, vender, permutar, arrendar e/ou subscrever quaisquer valores que nos termos da lei e 
do presente Regulamento possam integrar o património do Fundo, outorgando as respectivas 
escrituras públicas e contratos-promessa de compra e venda, arrendamento e outros, em integral 
respeito pela política de investimento; 

b) Decidir quanto às aplicações em instrumentos financeiros autorizados e no mercado imobiliário, de 
acordo com os condicionalismos legais; 

c) Deliberar, de forma fundamentada e atentas as limitações legais em matéria de endividamento, 
quanto à obtenção de empréstimos por conta do Fundo; 

d) Deliberar de forma fundamentada sobre eventuais alterações ao presente Regulamento de 
Gestão, incluindo a liquidação do Fundo e quaisquer outras que se mostrem adequadas à boa gestão 
do Fundo e à defesa dos interesses dos participantes; 

e) Representar o Fundo em quaisquer processos judiciais ou extrajudiciais relativos ao exercício de 
direitos e cumprimento de obrigações respeitantes a activos que façam parte do património sob 
gestão; 

f) Seleccionar as entidades responsáveis pela comercialização do Fundo, celebrando com as 
mesmas os contratos que se mostrem adequados; 

g) Determinar, nos termos legais, o valor líquido global do Fundo e das respectivas Unidades de 
Participação e dá-lo a conhecer aos participantes e ao público em geral, nos termos legais; 

h) Emitir, em ligação com o Depositário, as Unidades de Participação no Fundo; 

i) Dar cumprimento aos deveres de informação que se encontram definidos na Lei e no presente 
Regulamento, de forma completa e atempada e fornecendo quaisquer informações adicionais no prazo 
que venha a ser fixado;  

j) Manter as contas do Fundo em ordem, de acordo com os princípios contabilísticos em vigor; 

k) Elaborar e publicar um relatório anual da actividade e contas do Fundo;  

l) Assegurar as relações contratuais estabelecidas com a Entidade Depositária, com as entidades 
colocadoras das Unidades de Participação e com os participantes;  

m) Definir, em estreita colaboração com as entidades colocadoras, a política de comercialização, 
eventuais campanhas publicitárias e outras medidas relativas à comercialização do Fundo. 

n) Controlar e supervisionar as actividades inerentes à gestão dos activos do fundo de investimento, 
nomeadamente o desenvolvimento dos projectos objecto de promoção imobiliária nas suas 
respectivas fases 

9. No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os condicionalismos legais em 
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vigor, nomeadamente os que se referem às operações proibidas ou condicionadas, assumindo uma 
gestão prudente e criteriosa com vista à maximização do valor da Unidade de Participação e uma 
adequada defesa dos interesses dos participantes. 

10. A Sociedade Gestora e o Depositário respondem solidariamente perante os participantes pelo 
cumprimento das obrigações contraídas nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão. A Sociedade 
Gestora e o Depositário respondem, designadamente, pelos prejuízos causados aos participantes em 
consequência de erros e irregularidades na valorização do património do Fundo e na distribuição dos 
resultados, definindo a CMVM, por regulamento, os termos de prestação das informações à CMVM e 
as condições em que os participantes devem ser compensados. 

 

ARTIGO 3o 

(O Depositário) 

1. A entidade depositária dos valores mobiliários que constituem o Fundo é a Caixa Central – Caixa 
Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., com sede na Rua Castilho, nº 233/233-A, freguesia de S. 
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, com o capital social de 217.901.005,00 Euros (duzentos e 
dezassete milhões novecentos e um mil e cinco Euros), Variável, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número 258, pessoa colectiva n.º 501 464 301 que se encontra registada na 
CMVM como intermediário financeiro autorizado desde 14 de Novembro de 1995 sob o nº 137. 

2. Ao Depositário competem, designadamente as seguintes funções: 

a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários do Fundo, consoante sejam 
titulados ou escriturais; 

b) Efectuar todas as operações de compra e venda de valores mobiliários, de cobrança de juros e 
dividendos por eles produzidos e as relativas ao exercício dos direitos de subscrição e opção e 
quaisquer outras referentes ao exercício de direitos de natureza patrimonial do Fundo; 

c) Receber e satisfazer os pedidos de subscrição e de reembolso de Unidades de Participação que lhe 
sejam apresentados, inscrevendo na conta de títulos dos participantes, contra o efectivo 
recebimento/pagamento da importância correspondente ao valor das subscrições/reembolsos; 

d) Manter actualizada a relação cronológica das operações realizadas, elaborando mensalmente o 
inventário discriminado dos valores do Fundo; 

e) Assumir uma função de vigilância e garantia, perante os participantes, do cumprimento do 
Regulamento de Gestão do Fundo, especialmente no que se refere à política de investimento; 

f) Assegurar que a emissão, venda, reembolso e eventual anulação das Unidades de Participação 
sejam efectuados de acordo com a Lei e o presente Regulamento; 

g) Assegurar que o cálculo do valor das Unidades de Participação se efectue de acordo com as 
normas contabilísticas em vigor, a Lei e o presente Regulamento; 

h) Assegurar que os rendimentos e outros proveitos do Fundo sejam aplicados em conformidade 
com a lei e o presente regulamento. 

i) Executar as instruções da Sociedade Gestora, salvo se contrárias à Lei ou ao presente 
Regulamento; 

j) Quando da liquidação do Fundo, antecipada ou pela verificação do seu prazo de duração inicial ou 
das eventuais prorrogações, satisfazer os pedidos de reembolso de Unidades de Participação que lhe 
sejam apresentados, efectuando o pagamento do valor das Unidades de Participação deduzidos dos 
encargos que, nos termos da lei ou do presente regulamento, se mostrem devidos; 

3. A Sociedade Gestora e o Depositário respondem solidariamente perante os participantes pelo 
cumprimento das obrigações contraídas nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão. A Sociedade 
Gestora e o Depositário respondem, designadamente, pelos prejuízos causados aos participantes em 
consequência de erros e irregularidades na valorização do património do Fundo e na distribuição dos 
resultados, definindo a CMVM, por regulamento, os termos de prestação das informações à CMVM e 
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as condições em que os participantes devem ser compensados. 

 

ARTIGO 4o 

(As Entidades Colocadoras) 

1. A entidade colocadora é a Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., com 
sede na Rua Castilho, nº 233/233-A, freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, com 
o capital social de 217.901.005,00 Euros (duzentos e dezassete milhões novecentos e um mil e cinco 
Euros), Variável, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 258, pessoa 
colectiva nº 501 464 301, que se encontra registada na CMVM como intermediário financeiro 
autorizado desde 14 de Novembro 1995 sob o nº 137, adiante designada por Caixa Central. 

 

2. À entidade colocadora compete em especial: 

a) A recepção e satisfação dos pedidos de subscrição das Unidades de Participação que lhe sejam 
apresentados;  

b) A recepção e satisfação dos pedidos de reembolso das Unidades de Participação de que os 
participantes sejam titulares; 

c) Assegurar-se que o Subscritor tem em seu poder o Regulamento de Gestão do Fundo e que se 
encontra plenamente esclarecido sobre a subscrição, riscos associados e outros factores 
determinantes para a realização do investimento; 

d) Publicitar em local visível o valor diário da Unidade de Participação. 

3. No exercício da sua actividade, a entidade colocadora fica sujeita às mesmas obrigações que 
regem tal actividade por parte do Depositário, respondendo solidariamente com a Sociedade Gestora, 
perante os participantes, pelos prejuízos eventualmente causados no exercício de tal actividade. 

ARTIGO 5o  

(Os Peritos Avaliadores) 

Os peritos avaliadores independentes, responsáveis pelas avaliações dos imóveis do Fundo, quer 
previamente à sua aquisição e alienação, quer previamente ao desenvolvimento de projectos de 
construção e sempre que ocorram circunstâncias susceptíveis de induzir alterações significativas no 
valor do imóvel, cujas avaliações ocorrem com uma periodicidade mínima de dois anos, e de acordo 
com a regulamentação emanada pela CMVM são os seguintes: 

• Cushman & Wakefield Healey & Baker (Portugal) - Sociedade Mediação Imobiliaria,Lda; 

• DTZI - Mediação Imobiliária, SA  

• Richard Ellis - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda; 

• Knight Frank - Sociedade de Mediação Imobiliaria, Lda; 

• Jones Lang Lasalle (Portugal) - Sociedade de Mediação Imobiliária, SA  

• Água Branca - Projectos de Engenharia Unipessoal, Lda; 

• Valor M2 - Avaliações e Consultoria Imobiliária, Lda; 

• Euroengineering - Serviços Técnicos, Lda; 

• Prime Yield - Consultadoria e Avaliação Imobiliária, Lda 
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ARTIGO 6o  

(As Entidades Subcontratadas) 

Não existem entidades subcontratadas pela Sociedade Gestora para qualquer tipo de prestação de 
serviços a este Fundo. 

 

ARTIGO 7o  

(Revisor Oficial de Contas do Fundo) 

O Fundo é auditado pela Sociedade de ROCs Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC, Lda. 
com sede na R. da Torrinha, 228, H – 6º Div. 1, 4050-610 Porto, inscrita na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas com o n° 28 e na CMVM sob o n° 4681, fazendo-se representar pelo sócio Noé 
Gonçalves Gomes, Revisor Oficial de Contas nº 498 ou por qualquer um dos sócios ou revisores 
oficiais de contas contratados. 

 

 

Capítulo ll 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO E POLÍTICA DE 
RENDIMENTOS 

 

ARTIGO 8o  

(Política de Investimento do Fundo) 

1.  O Fundo orientará a sua política de investimento por princípios de rigor, rendibilidade e 
diversificação de risco, visando a maximização do valor das Unidades de Participação, através de uma 
criteriosa selecção dos valores, predominantemente imobiliários, que permitam gerar rendimento para 
o Fundo através das rendas dos imóveis, do desenvolvimento de projectos de construção e de 
reabilitação de imóveis, e pela valorização dos mesmos ao longo do tempo. 

2. Por forma a atingir o objectivo de valorização enunciado, o património do Fundo será constituído 
por valores imobiliários localizados em Portugal, sem qualquer especialização em termos geográficos. 

3. O Fundo poderá ainda investir em Unidades de Participação de Fundos de Investimento 
Imobiliários, em Sociedades Imobiliárias, ou em outros valores imobiliários autorizados legalmente, 
desde que permitam, ainda que de uma forma indirecta, investir nos activos enunciados no ponto 
anterior. 

4. Os imóveis detidos pelo Fundo correspondem a prédios urbanos, mistos ou fracções autónomas 
passíveis de construção, arrendamento, promoção ou qualquer outra forma de exploração onerosa 
que gere rendimento para o Fundo, destinados ao comércio, habitação, serviços, indústria, logística, 
ou outra actividade que seja legalmente admissível e justificável do ponto de vista económico. 

5. A título acessório, o Fundo pode investir a sua liquidez em depósitos bancários, certificados de 
depósito, unidades de participação de fundos de tesouraria e valores mobiliários emitidos ou 
garantidos por um estado-membro da União Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 
meses. 
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ARTIGO 9o  

(Limites Legais ao Investimento) 

1. A composição do património do Fundo obedece às normas legais em vigor pelo que terá de 
respeitar, obrigatoriamente, as seguintes regras: 

a) O valor dos imóveis não pode representar menos de 75% do activo total do Fundo de 
Investimento; 

b) O investimento em unidades de participação de outros Fundos de Investimento Imobiliário não 
poderá exceder 25% do activo total; 

c) As percentagens legalmente estabelecidas serão aferidas em relação à média dos valores 
verificados no final de cada um dos últimos seis meses, sendo respeitados no prazo de dois anos a 
contar da data de constituição do fundo de investimento; 

d) Para efeitos do cálculo do valor da carteira do Fundo, o valor dos imóveis deverá estar 
compreendido no intervalo entre o respectivo valor de aquisição e a média simples do valor atribuído 
pelos respectivos peritos avaliadores nas avaliações efectuadas; 

e) As participações em sociedades imobiliárias, têm de atender aos seguintes limites e restrições 

I) O objecto social da sociedade imobiliária se enquadre exclusivamente numa das 
actividades que podem ser directamente desenvolvidas pelos fundos de investimento; 

II) O activo da sociedade imobiliária seja composto por um mínimo de 75% de imóveis 
passíveis de integrar directamente a carteira do fundo de investimento; 

III) A sociedade imobiliária não possua participações noutras quaisquer sociedades; 

IV) A sociedade imobiliária tenha sede estatutária e efectiva em Portugal. 

V) As contas da sociedade imobiliária sejam sujeitas a regime equivalente ao dos fundos 
de investimento em matéria de revisão independente, transparência e divulgação; 

VI) A sociedade imobiliária se comprometa contratualmente com a entidade gestora do 
fundo de investimento a prestar toda a informação que esta deva remeter à CMVM; 

VII) Aos imóveis e outros activos que integrem o património da sociedade imobiliária ou por esta 
adquiridos, explorados ou alienados, sejam aplicados princípios equiparáveis ao regime 
aplicável aos fundos de investimento, nomeadamente no que respeita a regras de 
avaliação, conflitos de interesse e prestação de informação. 

ARTIGO 10°  

(Derivados, Reportes e Empréstimos) 

1. O Fundo não recorre à utilização de instrumentos financeiros derivados nem reportes. 

2. O Fundo de Investimento pode endividar-se até ao limite de 50% do seu activo total, desde que 
seja manifestamente essencial à sua actividade e o mesmo se revista carácter não permanente. 

 

ARTIGO 11°  

(Valorização dos Activos) 

1. O momento de referência da valorização dos activos que integram o património do Fundo 
corresponde às dezassete horas, sendo este o momento relevante para efeitos da valorização. 

2. O valor da Unidade de Participação é calculado todos os dias úteis de acordo com os critérios 
contabilísticos e financeiros geralmente aceites e as normas legalmente estabelecidas, dividindo o 
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valor líquido global do Fundo pelo número de Unidades de Participação emitidas. O valor líquido 
global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e 
encargos até ao momento da valorização da carteira. 

3. Os imóveis acabados são valorizados no intervalo compreendido entre o respectivo valor de 
aquisição e a média simples do valor atribuído pelos respectivos peritos avaliadores, nas avaliações 
efectuadas. 

4. Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade com outros fundos de investimento ou com 
fundos de pensões, no âmbito do desenvolvimento de projectos de construção de imóveis, e desde 
que exista um acordo sobre a constituição da propriedade horizontal são inscritos no activo do Fundo 
na proporção da parte por este adquirida, respeitando a regra constante do número anterior. 

5. Os imóveis adquiridos por permuta são avaliados no activo do Fundo pelo seu valor de mercado, 
sendo a responsabilidade decorrente da contrapartida respectiva, inscrita no passivo do Fundo, 
registada ao seu preço de custo ou de construção. A contribuição dos imóveis adquiridos nestes 
termos para efeitos do cumprimento dos limites previstos na Lei, deve ser aferida pela diferença entre 
o valor inscrito no activo e aquele que figura no passivo. 

6. Os projectos de construção devem ser reavaliados de acordo com os métodos definidos no 
presente Regulamento de Gestão  ou sempre que o auto de medição da situação da obra, elaborado 
pela empresa de fiscalização, apresentar uma incorporação de valor superior a 10% relativamente ao 
anterior. 

7. Os imóveis que integrem o património do Fundo serão ainda avaliados com uma periodicidade 
mínima de dois anos e sempre que ocorram indícios de uma alteração significativa do respectivo valor. 

8. As Unidades de Participação do Fundos de Investimento são avaliadas ao último valor divulgado 
ao mercado pela respectiva Sociedade Gestora, excepto no caso de unidades de participação 
admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais se aplica o disposto no número seguinte. 

9. Os restantes activos, designadamente as participações em sociedades imobiliárias, são 
valorizados ao preço de fecho do mercado mais representativo e com maior liquidez onde os valores 
se encontrem admitidos à negociação ou, na sua falta, método do justo valor obtido de acordo com as 
metodologias previstas no número 1 do Artigo3º do Regulamento da CMVM 12/2003. 

10.  O valor da Unidade de Participação calculado em cada dia poderá ser superior, inferior ou igual 
ao do dia anterior. A oscilação do valor da Unidade de Participação é função da variação do preço dos 
activos que compõem a carteira do Fundo. 

 

ARTIGO 12°  

(Comissões e Encargos do Fundo) 

COMISSÃO DE GESTÃO - Pelo exercício da sua actividade a Sociedade Gestora, receberá do Fundo 
uma comissão composta por uma componente fixa e uma componente variável: 

COMPONENTE FIXA - 2% (dois por cento) ao ano, calculada diariamente sobre o património 
líquido do Fundo, cobrada mensalmente e paga até ao quinto dia útil do mês seguinte.; 

COMPONENTE VARIÁVEL - Equivalente a 10% da diferença entre a performance do Fundo e a 
Taxa Euribor a 12 meses aferida no primeiro dia útil de cada ano adicionada de 2% entre cada 
valorização, de acordo com a seguinte fórmula: 10%x[Rendibilidade do Fundo – (Euribor a 12 
meses + 2%)]. A comissão será calculada diariamente, cobrada no último dia útil de cada ano 
civil e paga até ao quinto dia útil do ano seguinte. 

 

COMISSÃO DE DEPÓSITO - Pelo exercício da sua actividade o depositário, receberá do Fundo uma 
comissão anual de 0,25% calculada diariamente sobre o património líquido do Fundo, cobrada 
trimestralmente e paga até ao quinto dia útil do trimestre seguinte. 
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OUTROS CUSTOS E ENCARGOS - Para além da comissão de gestão e de depósito, constituem 
encargos do Fundo, os seguintes: 

a) Honorários de peritos avaliadores respeitantes a avaliações obrigatórias, periódicas ou não, e 
relativos a valores imobiliários a adquirir, desde que venham a integrar os valores do Fundo, ou que 
sejam já parte integrante do património do Fundo; 

b) Honorários de revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas relativos à 
certificação das contas do Fundo; 

c) Todas as despesas ou avenças com honorários de advogados e solicitadores; 

d) Todas as despesas ou custos judiciais referentes a processos a que o Fundo, na sua qualidade de 
proprietário esteja envolvido; 

e) Impostos relativos a rendimentos produzidos pelo património do Fundo; 

f) Taxas de saneamento relativas a imóveis que façam parte do património do Fundo; 

g) Honorários referentes à prestação de serviços de mediação imobiliária de activos imobiliários que 
integrem o património do Fundo; 

h) Emolumentos notariais e registais relativos a valores imobiliários que integrem o património do 
Fundo; 

i) Publicações obrigatórias, referentes às contas e património do Fundo;  

j) Custos referentes a campanhas publicitárias que tenham por objecto activos imobiliários propriedade 
do Fundo; 

k) Custos inerentes a processos de promoção imobiliária em que o Fundo participe, desde que 
essenciais à promoção e de acordo com as práticas correntemente aceites no mercado imobiliário;  

I) Todos os encargos com a realização de manutenção e/ou benfeitorias nos bens do Fundo, incluindo 
as diversas taxas e impostos que existam ou venham a existir e que sejam devidos pelo proprietário;  

m) Seguros, obrigatórios ou não, que tenham por objecto imóveis integrantes do património do Fundo;  

n) Comissões bancárias e de corretagem, taxas de bolsa e de operações fora de bolsa, bem como 
outros encargos relativos à compra e venda de valores mobiliários;  

o) Impostos e taxas que sejam devidos pela transacção e detenção de valores mobiliários e 
imobiliários integrantes do património do Fundo;  

p) Outros encargos devidamente documentados, que sejam realizados no cumprimento de obrigações 
legais do Fundo.  

q) Taxa de supervisão do Fundo de Investimento que incide sobre o valor líquido global, 
correspondente ao último dia de cada mês, no valor de, 0,0266(por mil), no caso dos fundos de 
investimento imobiliário, não podendo ser inferior a 200€ nem superior a 20.000€ 

r) Contribuições para despesas de condomínio relativas a prédios ou fracções autónomas de que o 
Fundo seja proprietário. 

 

ARTIGO 13° 

(Regras de Determinação dos Resultados do Fundo e da sua Afectação) 

Os resultados do Fundo serão determinados de acordo com as regras estabelecidas no Plano de 
Contas para os Fundos de Investimento Imobiliário e regulamentação complementar emitida pela 
CMVM. 
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ARTIGO 14°  

(Política de Rendimentos) 

O Fundo capitalizará a totalidade dos rendimentos obtidos, e nesse sentido, é um fundo de 
capitalização. Os rendimentos do Fundo não são distribuídos. 

 

Capítulo III 

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E REEMBOLSO 

 

ARTIGO 15° 

(Características Gerais das Unidades de Participação) 

1. O Fundo de investimento é dividido em partes de conteúdo idêntico denominadas unidades de 
participação. 

3. O capital inicial do Fundo é de 40.000.000 Euros (Quarenta milhões de Euros), representado por 
4.000.000 (Quatro milhões) Unidades de Participação com o valor unitário de 10 Euros (dez Euros) 
cada, podendo o mesmo ser aumentado ou reduzido de acordo com a legislação em vigor. 

4. O capital inicial poderá ser aumentado ou reduzido mediante autorização prévia da CMVM. 

5. As Unidades de Participação terão um valor inicial de subscrição de 10 Euros (dez Euros) cada. 

6. Se no fim do período de subscrição, o capital do fundo não for integralmente subscrito, considera-
se automaticamente reduzido o capital inicial para o montante das subscrições recolhidas.  

7. As Unidades de Participação são nominativas, inteiras e desmaterializadas. 

 

ARTIGO 16° 

(Valor da Unidade de Participação) 

1. O valor das Unidades de Participação, para efeitos de constituição do Fundo foi de 10 Euros (dez 
Euros) cada uma. 

2. O valor da Unidade de Participação para efeitos de subscrição, nomeadamente em aumentos de 
capital, é o valor conhecido e divulgado no dia da liquidação financeira.  

3. O valor da Unidade de Participação para efeitos de reembolso, designadamente na prorrogação, 
é o valor conhecido e divulgado no dia de liquidação financeira.  

ARTIGO 17° 

(Condições de Subscrição) 

1. O número mínimo de Unidades de Participação a subscrever é o correspondente ao montante de 
50.000 Euros (cinquenta mil Euros). 

2. Não existe comissão de subscrição. 
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3. A subscrição ocorrerá dentro do período de noventa dias após a notificação da autorização por 
parte da CMVM, para constituição do Fundo, e as liquidações financeiras todos os trinta dias, até ao 
fim do período de subscrição. 
 
4. Sempre que a defesa dos interesses dos participantes o justifique, poderá a Sociedade Gestora, 
ouvida a Assembleia de Participantes deliberar pelo aumento ou redução do capital, respectivos 
montantes e prazos de realização, bem como o valor de subscrição das novas Unidades de 
Participação, tendo em atenção o valor patrimonial do Fundo. 

5. Está prevista a liquidação em espécie dos actos de subscrição, desde que o correspondente valor 
de incorporação dos imóveis a serem integrados no património seja no máximo igual à média dos 
valores de duas avaliações independentes, previamente realizadas, desde que autorizada por todos 
os participantes. 

 

ARTIGO 18°  

(Condições de Reembolso) 

1. Por se tratar de um fundo de investimento fechado só são permitidos reembolsos da totalidade do 
valor das Unidades de Participação nos seguintes casos: 

a. Prorrogação do prazo de duração do Fundo, aos subscritores que tenham votado 
desfavoravelmente na Assembleia Geral de Participantes; 

b. Liquidação e partilha do Fundo, deliberada pela Sociedade Gestora ou pela a Assembleia 
de Participantes. 

 2. No caso de reembolso das Unidades de Participação, incidirá uma comissão de 6% (seis por cento) 
sobre o montante reembolsado. 

 

 

Capítulo IV 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

ARTIGO 19°  

(Direitos e Obrigações dos Participantes) 

1. A qualidade de participante do Fundo adquire-se com a subscrição de Unidades de Participação e 
após a respectiva liquidação financeira. 

2. As Unidades de Participação conferem aos seus titulares o direito a: 

a)   À titularidade de uma quota-parte dos valores que integram o Fundo; 

b) Obter o Regulamento de Gestão antes de efectuada a subscrição, junto da Sociedade Gestora, do 
Depositário e das entidades colocadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do 
Fundo; 

c) Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem encargos 
aos participantes que o requeiram; 

d) Subscrever e reembolsar as Unidades de Participação nos termos da lei e das condições 
constantes do Regulamento de Gestão do Fundo; 
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e) Receber a sua quota-parte do Fundo em caso de liquidação do mesmo; 

f) 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 efectivamente utilizado nas subscrições e reembolsos seja igual ou superior, em 
valor absoluto, 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; 

g) Ser ressarcidos pela Sociedade Gestora em virtude de erros ocorridos na imputação das 
operações de subscrição e reembolso ao património do Fundo, designadamente pelo intempestivo 
processamento das mesmas; 

h) Receber os montantes devidos nos termos das alíneas f) e g), num período não superior a 30 dias 
após a completa quantificação do erro, mas nunca num prazo superior a 60 dias após a sua detecção, 
sendo tal procedimento individualmente comunicado aos mesmos dentro de idêntico prazo; 

i) Participar na Assembleia de Participantes, cabendo a cada participante tantos votos como quantas 
Unidades de Participação que possuir. 

3. A subscrição de Unidades de Participação do Fundo implica a aceitação do Regulamento de Gestão 
e confere à Sociedade Gestora todos os poderes necessários para realizar os actos de administração 
do Fundo. 

 

ARTIGO 20° 

(Assembleia de Participantes) 

1. Têm o direito de participar na Assembleia de Participantes todos os detentores de Unidades de 
Participação do Fundo, cabendo a cada participante tantos votos como quantas Unidades de 
Participação possuir. 

2. Compete à Sociedade Gestora a convocação da Assembleia de Participantes por carta registada 
com aviso de recepção, com a antecedência mínima de trinta dias de calendário. 

3. Em primeira convocatória, a Assembleia de Participantes poderá deliberar desde que estejam 
presentes ou representados participantes que detenham pelo menos 2/3 das Unidades de Participação 
do Fundo. Em segunda convocatória a Assembleia de Participantes deliberará qualquer que seja o 
número de Unidades de Participação representado. 

4. As deliberações serão tomadas e aprovadas por maioria simples de votos representados na 
Assembleia . 

5. Compete à Assembleia de Participantes, sem prejuízo das competências da Sociedade Gestora, 
pronunciar-se e deliberar sobre as seguintes matérias: 

a) O aumento das comissões que constituem encargos do Fundo de Investimento; 

b) A modificação substancial da política de investimentos do Fundo de Investimento; 

c) A modificação da política de distribuição dos resultados do Fundo de Investimento; 

d) O aumento e redução do capital do Fundo de Investimento; 

e) A prorrogação da duração do Fundo de Investimento; 

f) A substituição da Sociedade Gestora; 

g) A liquidação do Fundo de Investimento nos termos previstos na Lei. 
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Capítulo V 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

ARTIGO 21° 

(Divulgação e publicação do Valor da Unidade de Participação) 

1. A Sociedade Gestora calcula diariamente o valor da unidade de participação resultante do 
quociente entre o valor líquido global do fundo e o número de unidades de participação em circulação, 
e publica diariamente, reportando-se às 17h do dia útil anterior, o valor da Unidade de Participação. 

2. O valor diário da Unidade de Participação é divulgado pela entidade comercializadora e publicada 
no sistema de difusão da CMVM.  

ARTIGO 22°  

(Divulgação da Composição da Carteira) 

A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente junto da CMVM, podendo ser 
consultado no seu sistema electrónico de difusão de informação. 

 

ARTIGO 23°  

(Documentação do Fundo) 

1. Toda a documentação relativa ao Fundo poderá ser solicitada junto das entidades colocadoras, 
bem como aos balcões do Banco Depositário. 

2. A Sociedade Gestora publicará um aviso no sistema de difusão da CMVM, para anunciar que se 
encontram à disposição dos Participantes o Relatório Anual do Fundo. 

 

 

Capítulo VI 

CONTAS DO FUNDO 

 

ARTIGO 24°  

(Relatório e Contas do Fundo) 

1. As contas anuais do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada ano. A Sociedade Gestora 
disponibilizá-las-á nos três meses subsequentes àquelas datas. São acompanhadas de um relatório, 
elaborado nos termos da Lei, e do parecer da entidade fiscalizadora de contas. As contas serão 
submetidas a certificação legal, por revisor oficial de contas que não integre o Conselho Fiscal da 
Sociedade Gestora, que se pronunciará sobre a avaliação efectuada pela Sociedade Gestora dos 
valores do Fundo. 

2. O relatório anual acima referido estará à disposição do público nas instalações e sites da 
Sociedade Gestora, da entidade depositária e dos comercializadores. 
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Capítulo VII 

CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO E 
REEMBOLSO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

ARTIGO 25°  

(Liquidação e Partilha do Fundo) 

1. Tomada a decisão de liquidação, fundada no interesse dos participantes, com salvaguarda da 
defesa do mercado, deve a mesma ser imediatamente comunicada à CMVM e publicada, contendo a 
indicação do prazo previsto para a conclusão do processo de liquidação. 

2. O reembolso das Unidades de Participação deve ocorrer no prazo máximo de um ano a contar da 
data de início da liquidação do Fundo, podendo a CMVM, em casos excepcionais e a pedido da 
Sociedade Gestora, devidamente fundamentado, prorrogar este prazo. 

3. Durante o período de liquidação, mantêm-se as obrigações de prestação de informações referidas 
no Capítulo V, devendo ser enviada mensalmente à CMVM uma memória explicativa da evolução do 
processo de liquidação do Fundo. 

4. O valor final de liquidação do Fundo é divulgado pela Sociedade Gestora, nos locais e através 
dos meios previstos para a comercialização das Unidades de Participação do Fundo de Investimento, 
no decurso dos cinco dias subsequentes ao do seu apuramento definitivo, devendo as contas de 
liquidação do Fundo de Investimento ser enviadas à CMVM dentro do mesmo prazo. 

5. Decidida nos termos anteriores, a liquidação do Fundo, a Sociedade Gestora realizará o activo, 
pagará o passivo e distribuirá aos participantes, por meio da Entidade Depositária, o produto da 
liquidação. 

6. A suspensão da emissão e do reembolso das Unidades de Participação não se aplica devido à 
natureza deste Fundo 

7. Os participantes do Fundo poderão, em Assembleia de Participantes, exigir a liquidação do 
Fundo. 

 

 

Capítulo VIII  

REGIME FISCAL 

 

ARTIGO 26°  

(Regime Fiscal) 

 

Do Fundo: 

Os bens imóveis integrados em fundos de investimento imobiliário encontram-se isentos de IMT 
(Imposto Municipal sobre as Transacções Onerosas de Imóveis) e IMI (Imposto Municipal sobre 
Imóveis). 
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Os rendimentos obtidos por fundos de investimento imobiliário que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional têm o seguinte regime fiscal: 

Tratando-se de rendimentos prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeito a regimes 
legais de custos controlados, há lugar a tributação autonomamente, à taxa de 20%, que incide sobre 
os rendimentos líquidos dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados e 
devidamente documentados; 

Tratando-se de mais-valias prediais, que não sejam relativos à habitação social sujeito a regimes 
legais de custos controlados, há lugar a tributação autonomamente, à taxa de 25%, que incide sobre 
50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas. 

Os outros rendimentos são tributados de acordo com as normas aplicáveis aos fundos de investimento 
mobiliário, nomeadamente: 

Tratando-se de rendimentos, que não sejam mais-valias, obtidos em território português, há lugar a 
tributação autonomamente: 

1) Por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se 
tratasse; 

2) Às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares 
residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não for 
efectuada pela entidade a quem compete (encontram-se neste caso os juros das obrigações e dos 
depósitos bancários, sobre os quais incide uma taxa de 20%, e os dividendos, que estão sujeitos a 
uma taxa de 15%); ou 

3) À taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não 
sujeitos a retenção na fonte. 

Os rendimentos, obtidos fora do território português, que não sejam considerados mais-valias, são 
tributados 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 liquido obtido em cada ano. 

Os rendimentos qualificados como mais-valias são tributados da seguinte forma: 

a) Exclusão de tributação das mais-valias associadas à alienação de títulos de dívida, incluindo 
obrigações; 

b) Tributação à taxa de imposto de 10% aplicável às mais-valias líquidas. 

Relativamente aos rendimentos obtidos fora do território português a aplicação de crédito de imposto 
por dupla tributação internacional fica sujeita às regras seguintes: 

a) O crédito de imposto consiste na dedução ao imposto devido sobre esses rendimentos, da menor 
das seguintes importâncias: 

1) Imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos 
em causa; 

2) Imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa 
tenham sido tributados. 

b) Quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país 
onde os rendimentos são obtidos que não exclua do respectivo âmbito os fundos de investimento, a 
dedução a que se refere a alínea anterior não pode ultrapassar o imposto pago nesse país nos termos 
previstos pela convenção; 

c) Sempre que sejam obtidos, no mesmo ano, rendimentos provenientes de diferentes países, a 
dedução deve ser calculada separadamente para cada tipo de rendimentos procedentes do mesmo 
país; 

d) Os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de 
tributação, pelas respectivas importâncias ilíquidas dos impostos sobre os rendimentos pagos no 
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estrangeiro. 

 

Do Participante: 

a) Pessoa Singular: 

Se o investidor for um sujeito passivo de IRS, não há lugar a tributação dos rendimentos distribuídos 
pelos fundos de investimento se esses rendimentos forem obtidos fora do âmbito duma actividade 
comercial industrial ou agrícola, na medida em que o próprio Fundo já foi tributado. 

Igualmente, os ganhos resultantes da diferença entre o valor do reembolso e o valor de subscrição 
não estão sujeitos a qualquer tributação, pelos mesmos motivos. Assim, os investidores que sejam 
pessoas singulares estão isentos de tributação pelos rendimentos que daí obtêm, podendo porém, os 
respectivos titulares, residentes em território português, englobá-los para efeitos desse imposto, caso 
em que o imposto retido ou devido pelo Fundo assume a natureza de imposto por conta. 

As transmissões gratuitas, como por exemplo as doações ou transmissões por morte do participante, 
de valores aplicados em fundos de investimento imobiliário não são sujeitas a Imposto do Selo. 

b)Pessoa Colectiva: 

Se o investidor for uma pessoa colectiva, os rendimentos, quer resultem de distribuição, quer da 
diferença entre o valor do reembolso e o valor de subscrição, estão sujeitos a IRC e Derrama, se 
existir, podendo os titulares deduzir no seu pagamento de impostos as verbas já liquidadas pelo 
próprio Fundo, no montante proporcional às unidades de participação detidas. 

Caso o titular dos rendimentos seja uma entidade isenta de IRC, existe direito à restituição, pela 
Sociedade Gestora, do montante de imposto retido ou devido correspondente aos rendimentos das 
Unidades de Participação que aquelas entidades tenham subscrito. 

  

Capítulo IX 

ESTIPULAÇÃO DO FORO 

 

ARTIGO 27°  

(Estipulação do Foro) 

Para as questões emergentes da execução ou interpretação deste Regulamento, bem como dos actos 
de gestão por ele enquadrados, é competente o Foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 
qualquer outro. 

 
 


