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Fundo aprovado pela Portaria nº 881/97, de 27 de Outubro, com início de actividade em 27 de 
Outubro de 1997 e com o Código da CMVM nº 1189. 
DATA DE ACTUALIZAÇÃO: 21 de Abril de 2014 

 
 
 

REGULAMENTO DE GESTÃO 
 
 

ARTIGO 1.º 
Denominação e caracterização 

 
1 – FUNGERE – Fundo de Gestão de Património Imobiliário, adiante designado simplesmente por 
Fundo, é um Fundo Aberto cujo património se destina a ser aplicado na aquisição de bens imóveis com 
vista à concretização de projectos de investimento de reestruturação, racionalização ou conversão 
financeira, de harmonia com o Decreto-Lei n.º 316/93, de 21 de Setembro. 
 
2 – O Fundo é um património autónomo, financiado exclusivamente pelas entradas dos Participantes, as 
quais só poderão ser aplicadas nos termos legais ou regulamentares. 
 
3 – O Fundo não responde pelas dívidas dos seus participantes, nem da Sociedade Gestora. 
 
 

ARTIGO 2.º 
Capital e Duração 

 
1 – O capital inicial do Fundo era de 10.000.000.000$00 (actualmente, 49.879.789,71 Euros), 
integralmente subscrito e realizado em 9 de Dezembro de 1997, data da sua constituição. 
 
1. O capital inicial do Fundo poderá ser posteriormente aumentado, uma ou mais vezes, por decisão da 

Sociedade Gestora. 
 
3 – O Fundo constitui-se por tempo indeterminado a contar da data da constituição. 
 
 

ARTIGO 3.º 
Representação do Capital 

 
 

1 – O Fundo é constituído no regime de compropriedade dos Participantes, sendo cada um destes titular 
de quotas-partes dos valores que o integram, designadas por Unidades de Participação. 
 
2 – As Unidades de Participação tinham um valor inicial de subscrição de 1.000$00 (actualmente 4,99 €) 
cada uma. 
 
3 – As Unidades de Participação podem ser representadas por Certificados, nominativos, de 10, 100, 
500, 1000 ou mais Unidades, adoptando a forma escritural ou titulada. 
 
4 – Os Certificados serão emitidos pela Sociedade Gestora e assinados por quem legalmente a 
representante. 
 
 

ARTIGO 4.º 
Administração do Fundo e Identificação da Sociedade Gestora 

 
1 – A administração do Fundo cabe à sociedade gestora denominada FIMOGES – SOCIEDADE 
GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., com sede na Avenida Almirante Gago 
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Coutinho, 26 – 6º em Lisboa, freguesia de Alto Pina, pessoa colectiva n.º 507 178 483, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 507178483, com o capital social de 
1.100.000 €, designada neste regulamento por Sociedade Gestora, que a exercerá por conta e mandato 
dos Participantes. 
 
2 – O mandato dos Participantes considera-se atribuído pela subscrição do boletim de aquisição dos 
certificados de participação e mantém-se inalterado enquanto essa participação perdurar. 
 
3 – A Sociedade Gestora assume o compromisso para com os participantes de administrar os valores 
imobiliários do Fundo em obediência aos objectivos estabelecidos neste regulamento e com observância 
de regras estritas de segurança e valorização dos investimentos que realizar. 
 
4 – O capital social da sociedade gestora é de 1.100.000 €, sendo única titular das acções 
representativas desse capital a sociedade denominada ESPART – Espírito Santo Participações 
Financeiras (SGPS), S.A., com sede em Lisboa, na Rua de Vale do Pereiro, 16 e o capital social de 
60.000.000 €, com o número único 500 777 275 de Pessoa Colectiva e de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa. 
 
5 – A Sociedade gestora encontra-se registada no Banco de Portugal desde 2 de maio de 2005 e na 
CMVM desde 12 de janeiro de 2006. 
 
6 – A composição dos órgãos Sociais da Sociedade Gestora é a seguinte: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Presidente 
Dr. João Pedro Escobar Lima Santos Teixeira  
Secretário  
Dr. Jorge Miguel Campos Martins 
 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Presidente 

  Eng. Manuel Azevedo Leite Braga 
 

Vogais 
Dra. Otília Antunes Florêncio 
Dra. Florence de Sousa Ricou 
 
 
FISCAL ÚNICO 
Efectivo 
Ernest & Young Audit & Associados – SROC. SA, inscritos com o n º 9011 na Comissão de 
Mercado de Valores Mobiliários. A Sociedade será representada pelo Dr. João Carlos 
Miguel Alves, ROC n º 896. 
 
Suplente 

  Dr. Rui Abel Serra Martins, ROC n º 1119 
 
 
As principais funções exercidas pelos membros do Conselho de Administração fora da Sociedade são os 
seguintes: 
 
Eng.º Manuel Azevedo Leite Braga  
Presidente do Conselho de Administração da FEBAGRI – Actividades Agropecuárias e Imobiliárias, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da J.C.N. – IP – Investimentos Imobiliários e Participações, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da FAFER - Empreendimentos Urbanísticos e de Construção, 
S.A. 
Gerente da Frandur Treze, Lda. 
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Vogal do Conselho de Administração da MULTIGER – Sociedade de Compra e Venda e Administração de 
Propriedades, S. A. 
Vogal do Conselho de Administração da PRAÇA DO MARQUÊS – Serviços Auxiliares, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da S.I.T.Q.P. – Sociedade Imobiliária e Turística da Quinta do 
Perú, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Autodril – Sociedade Imobiliária, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Greenwoods Ecoresorts Empreendimentos Imobiliários, 
S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da PORTUCALE – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Turístico, 
S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da Sociedade Imobiliária da VÁRZEA DA LAGOA, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da Sociedade Imobiliária QUINTA D. MANUEL I, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da HERDADE DA VARGEM FRESCA II – Sociedade de Hotelaria, 
S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da HERDADE DA VARGEM FRESCA III – Comércio e serviços, 
S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da HERDADE DA VARGEM FRESCA IV – Desportos Aquáticos, 
S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da HERDADE DA VARGEM FRESCA V – Clube de Campo, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da HERDADE DA VARGEM FRESCA VI – Comércio e 
Restauração, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da HERDADE DA VARGEM FRESCA VII – Sociedade de 
Hotelaria, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da HORIZONTE LISBON GOLF, S.A.. 
 
Dra. Otília Antunes Florêncio  
Vogal do Conselho de Administração da FEBAGRI – Actividades Agropecuárias e Imobiliárias, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da J.C.N. – IP – Investimentos Imobiliários e Participações, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da AUTODRIL – Sociedade Imobiliária, S.A.. 
 
Dra. Florence de Sousa Ricou 
Vogal do Conselho de Administração do Clube de Golfe Quinta do Perú, S.A.  
 
7 – No âmbito da sua actividade, a Sociedade Gestora tem sob gestão os seguintes fundos: 
 
 

Elementos a 31 de Dezembro de 2013_ 
Denominação Tipo Política de Investimento VLGF em euros Nº Participantes 

     

FUNGERE 

Fundo de 
Investimento 

Imobiliário 

Aberto 
(FUNGEPI) 

Aquisição de imóveis não afectos à 

exploração de empresas industriais que 

pretendam concretizar projectos de 
investimento, de reestruturação, 

racionalização ou conversão, tecnológica 

e financeira ou de internacionalização  

269.103.339,00 5 

FUNGEPI/BES 

Fundo de 
Investimento 

Imobiliário 

Aberto 
(FUNGEPI) 

Aquisição de imóveis não afectos à 

exploração de empresas industriais que 

pretendam concretizar projectos de 
investimento, de reestruturação, 

racionalização ou conversão, tecnológica 

e financeira ou de internacionalização 

298.741.541,29 4 

FUNDES 

Fundo 

Especial de 

Investimento 
Imobiliário 

Fechado  

Aquisição de valores imobiliários ou 

outros activos equiparáveis  e 

acessoriamente em liquidez. O património 

do Fundo poderá, ainda, ser constituído 
por participações em sociedades 

imobiliárias e Unidades de Participação 
em outros Fundos Imobiliários 

274.497.565,74 2 

FUNGEPI/BES II 

Fundo de 
Investimento 

Imobiliário 

Aberto 
(FUNGEPI) 

Aquisição de imóveis não afectos à 

exploração de empresas industriais que 

pretendam concretizar projectos de 
investimento, de reestruturação, 

racionalização ou conversão, tecnológica 

e financeira ou de internacionalização 

256.404.364,01 3 
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_ 
 
 

ARTIGO 5.º 
Funções e Remunerações da Sociedade Gestora 

 
1 – Como responsável pela condução dos negócios do Fundo e sua legal representante, compete à 
Sociedade Gestora adquirir, mandar construir, arrendar, transaccionar e valorizar bens imóveis e 
comprar, vender, permutar, subscrever, trocar ou receber quaisquer valores imobiliários, salvas as 
restrições impostas por lei e por este regulamento, e, bem assim, praticar todos os demais actos 
necessários à correcta administração e desenvolvimento do Fundo. 
 
2 – No exercício da sua competência cabe ainda à Sociedade Gestora: 
 

a) Representar os Participantes do Fundo em todos os direitos relacionados com as suas 
participações; 

 
b) Decidir quanto às aplicações a efectuar em depósitos bancários, nos mercados monetários 

interbancário e interbancário de títulos, assim como em todos os demais instrumentos 
financeiros autorizados; 

 
c) Emitir, em ligação com a Entidade Depositária, os certificados de participação do Fundo e 

estabelecer os preços da respectiva emissão; 
 

d) Determinar o valor do Fundo e das unidades de participação; 
 

e) Manter em ordem a sua escrita própria e a escrita do Fundo; 
 

f) Preparar e divulgar anualmente um relatório da actividade e das contas do Fundo e publicitar 
outras informações periódicas nos termos da lei. 

 
3 – Pelo exercício da sua actividade, a Sociedade Gestora cobrará anualmente uma comissão de 
0,475% calculada e cobrada mensalmente sobre o valor global líquido do Fundo no primeiro dia útil do 
mês seguinte a que respeita, com início no dia 1 de Abril de 2014. 
 
4 – A Sociedade Gestora cobrará do Fundo todas as despesas relativas à negociação, realização e 
formalização das operações realizadas por conta deste. 
 
 

ARTIGO 6.º 
Nome e Sede do Banco Depositário 

 
As funções de Depositário previstas na lei serão exercidas pelo Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade 
Aberta, com sede em Lisboa, na Av. da Liberdade, 195, com o número único 500 852 367 de Pessoa 
Colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. 
 
 

ARTIGO 7.º 
Remuneração do Banco Depositário 

 
1 – Pelo exercício das funções que lhe incumbem, a Entidade Depositária cobrará anualmente a quantia 
que corresponder a 0,025% sobre o valor global líquido do Fundo, deduzida da comissão de gestão 
referida no n.º 3 do Artigo 5.º supra. 
 
2 – Nas operações que realizar sobre valores mobiliários que compõem a carteira do Fundo, a Entidade 
Depositária cobrará ao Fundo as comissões e outros encargos de acordo com o preçário do Banco em 
cada momento em vigor. 
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ARTIGO 8.º 
Entidades Subcontratadas 

 
O Fundo tem como entidade subcontratada, nos termos por Lei permitidos e respectivo contrato, a 
ESGEST – Espírito Santo Gestão de Instalações, Aprovisionamentos e Comunicações, S.A., com o 
número único 503 562 661 de Pessoa Colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa, com o capital social de 100.000 €, com sede em Lisboa, na Rua Mouzinho da Silveira, 32, 
freguesia do Coração de Jesus. 
 
Os serviços prestados no âmbito deste Contrato são a gestão de condomínios, da carteira de seguros e 
a manutenção dos imóveis que integram a carteira do Fundo e a regularização documental e operacional 
dos imóveis que integram a carteira do Fundo. 
 
 

ARTIGO 9.º 
Identificação do Revisor Oficial de Contas do Fundo 

 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado e Associados, Lda. 
com sede na Rua Luciano Cordeiro, n º 113 – 6 º Esq., em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas com o n º 44 e na CMVM sob on º 1054, representada pelo sócio João Paulo 
Raimundo Henriques, Revisor Oficial de Contas n º 581 ou por qualquer um dos sócios ou Revisores 
Oficiais de Contas contratados. 

 
 

ARTIGO 10.º 
Aquisição da Qualidade de Participante 

 
1 – A qualidade de participante do Fundo adquire-se mediante a aceitação pela entidade depositária de 
um boletim de participação, subscrito e apresentado aos seus balcões e assinado pelo interessado ou 
seu representante, do qual constarão: 
 

a) Identificação do proponente; 
 

b) Identificação do montante da subscrição a realizar; 
 

c) Termos do mandato conferido à sociedade gestora para administração do Fundo; 
 

d) Declaração de aceitação dos termos do presente regulamento. 
 
2 – Apresentado o boletim, a sociedade gestora apreciará e decidirá, até ao 15.º dia útil seguinte, quanto 
à participação. 
 
3 – A subscrição de unidades de participação é reservada a entidades envolvidas nos projectos a cuja 
concretização o Fundo se destina. 
 
 

ARTIGO 11.º 
Direitos dos Participantes 

 
Os participantes adquirem automaticamente os seguintes direitos: 
 

a) À titularidade da sua quota-parte dos valores que integram o Fundo; 
 

b) A uma parcela dos rendimentos líquidos do Fundo, distribuídos em conformidade com o 
presente Regulamento, na proporção da sua quota-parte; 

 
c) Ao reembolso do valor da sua participação em caso de liquidação do Fundo; 
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d) À informação detalhada acerca do património do Fundo e sua evolução, nomeadamente através 
do relatório de actividade e das contas elaboradas anualmente e demais publicações exigidas 
por lei. 

 
 

ARTIGO 12.º 
Conselho Geral de Participantes 

 
 
1 – O Conselho Geral de Participantes é composto por um presidente e dois vogais, eleitos pelo período 
de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes. 
 
2 – Compete ao Conselho Geral de Participantes: 
 

a) Aprovar a política geral de aplicações do Fundo, bem como o respectivo plano estratégico; 
 

b) Aprovar os planos e os orçamentos anuais e plurianuais; 
 

c) Fixar a comissão de gestão da Sociedade Gestora, dentro dos parâmetros referidos no 
antecedente artigo 5.º, n.º 3; 
 

d) Definir a política de aplicação dos resultados obtidos; 
 

e) Fixar a lista de Peritos Avaliadores; 
 

f) Aprovar casuisticamente aquisições que representem mais de 25% do capital realizado do 
Fundo, ou alienações que dêem origem a uma menos-valia superior a 25% do valor de aquisição 
do bem; 
 

g) Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regulamento e pela lei. 
 
 

ARTIGO 13.º 
Política de Administração e Gestão 

 
1.– Os objectivos económico-financeiros do Fundo serão prosseguidos através da aquisição de bens 
imóveis de empresas que pretendam concretizar projectos de investimento de reestruturação, 
racionalização ou conversão financeira e da rentabilização dessas aquisições. 
 
2.– Na sua política de aplicações imobiliárias, o Fundo privilegiará a valorização potencial dos 
investimentos, tendo em consideração que o reembolso das Unidades de Participação não poderá 
ocorrer antes do 7º ano a contar da data da sua constituição. 
 
3.– Podem fazer parte da carteira do Fundo, activos expressos em alguma moeda de países da OCDE, 
que não o euro. 
 

4.– O Fundo pode recorrer a técnicas e instrumentos de cobertura de risco nos termos legais e nos 
termos que constarem no regulamento de gestão. Nesta situação, o Fundo deve deter activos que se 
preveja serem suficientes para assegurar o cumprimento de quaisquer obrigações efectivas ou 
potenciais resultantes dessas operações. 
 
5.– O Fundo pode recorrer a técnicas de cobertura de risco câmbio nos termos legais, nomeadamente 
Swaps e Contratos de Compra e Venda a Prazo de Divisas.  
 
6. – O endividamento do Fundo deverá obedecer às normas legais em vigor. 
 
7.– O FUNGERE manterá um fundo de maneio necessário para ocorrer às despesas correntes de 
administração do património. 
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8.– A partir do 7.º ano de vigência do Fundo, pelo menos 6% do valor do seu activo líquido deve ser 
constituído por numerário, depósito a prazo, títulos de dívida do Estado ou outros valores mobiliários, 
permitidos por lei. 
 
 

ARTIGO 14.º 
Política de Distribuição de Rendimentos 

 
1 – Os resultados da exploração do Fundo serão reinvestidos.  
 
2 – Caso o entenda justificado, a Sociedade Gestora, mediante prévio acordo do Conselho Geral de 
Participantes, poderá proceder excepcionalmente à distribuição de rendimentos. 
 
 

ARTIGO 15.º 
Cálculo do Valor das Unidades de Participação 

 
1 – A Sociedade Gestora calculará, no último dia útil de cada mês, o valor das unidades de participação 
dividindo o valor líquido global das aplicações do Fundo pelo número de unidades de participação em 
circulação. 
 
2 – O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram, avaliados 
de acordo comas normas legalmente estabelecidas, a importância dos encargos efectivos ou pendentes. 
 
3 – O câmbio a utilizar na conversão dos activos do Fundo, expressos em moeda estrangeira, será o 
cãmbio de divisas divulgado a título indicativo pelo Banco de Portugal no dia a que se refere a 
valorização. 
 
4 – O valor nominal das unidades de participação é divulgado, pela Sociedade Gestora, no site da 
CMVM. 
 
 

ARTIGO 16.º 
Reembolso das Unidades de Participação 

1 – O reembolso das unidades de participação só se poderá efectuar a partir do 7.º ano da constituição 
do Fundo. 
 
2 – A partir dessa data, o reembolso das unidades de participação terá lugar nas datas e nas condições 
que forem fixadas pelo Conselho Geral de Participantes. 
 
 

ARTIGO 17.º 
Contas e Elementos de Informação 

 
1. As contas do Fundo encerram-se no dia 31 de Dezembro de cada ano e a Sociedade Gestora fá-las-á 

publicar no site da CMVM nos três meses subsequentes àquela data. 
São, ainda, acompanhadas de um relatório elaborado nos termos da Lei, e do Parecer da Entidade 
Fiscalizadora de Contas. 
 

2. A Sociedade Gestora elaborará, ainda, um Relatório Semestral que abrangerá os seis primeiros meses 
de actividade e, de acordo com a lei, fá-lo-á publicar nos dois meses subsequentes. 

 
3. .Os Relatórios Anual e Semestral acima referidos estarão à disposição do público nas instalações da 

Sociedade Gestora, da Entidade Depositária e dos Comercializadores. 
 

ARTIGO 18.º 
Liquidação 
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1 – Quando o interesse dos Participantes e recomendar, a Sociedade Gestora, com o prévio acordo do 
Conselho Geral de Participantes, poderá proceder à liquidação do Fundo, mediante pré-aviso não inferior 
a seis meses, publicado no site da CMVM e em dois jornais de grande circulação, um de Lisboa e outro 
do Porto. 
 
2 – À liquidação do Fundo aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o disposto no Código das 
Sociedades Comerciais para a liquidação das sociedades. 
 
 

ARTIGO 19.º 
Avaliação de Imóveis 

 
1. As aquisições de bens imóveis para o Fundo e as respectivas alienações devem ser precedidas dos 

pareceres de, pelo menos, dois Peritos independentes, nomeados de comum acordo entre a 
Entidade Gestora e o Depositário. 

 
2. Os imóveis devem ser avaliados, nos termos do número anterior, com uma periodicidade mínima de 

dois em dois anos e sempre que ocorra uma alteração significativa do seu valor, não podendo o 
valor considerado ser superior ao mais elevado das avaliações periciais. 

 
3. Está ainda sujeita à avaliação dos Peritos, nos termos do n.º 1, a execução de projectos de 

construção, de forma a assegurar que o investimento não ultrapasse o valor venal dos imóveis a 
construir. 

 
4. Os Peritos Avaliadores registados na CMVM que farão as avaliações dos imóveis integrantes do 

Fundo, são os seguintes: 
 

a) Benege - Serviços de Engenharia e Avaliações, Lda.; 
b) CPU – Consultores Avaliações Hipotecárias, Lda.; 
c) Euroengineering – Serviços Técnicos, Lda.; 
d) Luso-Roux – Consultores, SA; 
e) Pro-AV Avaliações Técnicas e Projectos, Lda.; 
f) Qualitas - Sociedade de Avaliações Técnicas, Lda.; 
g) Mário João Alves Chaves; 
h) Siro Miguel Guerreiro Mascarenhas Leote; 
i) PM1 – Empreendimentos e Serviços, SA.; 
j) J. Curvelo, Lda. 
k) Activintegrum – Sociedade de Avaliações, Unipessoal, Lda. 
l) Cerat – Consultores de Engenharia, S.A. 

m) Agriciência – Consultores de Engenharia, Lda. 
n) Colliers – P&I – Propriedades e Investimento, Consultores em Investimentos Imobiliários, Lda. 
o) Envisábio, Engª Unipessoal, Lda. 
p) Garen – Avaliação de activos 
q) PVW – Price, Value and Worth, Lda. 
r) João Paulo da Fonseca Ferreira Carvalho 
s) J.M. Oliveira e Costa, Lda. 
t) José Luis Alves de Pádua e Silva 
u) Appleton Consulting, Lda. 
v) Casaol – Gestão de Projectos Imobiliários, Lda. 

 
 

Para além destes, também farão as avaliações dos imóveis integrantes do Fundo, os seguintes 
Peritos Avaliadores registados no Banco de Espanha: 

 
a) General de Valoraciones, S.A. (GEVASA) 
b) Krata; 
c) Gestion de Valoraciones Y Tasaciones,S.A. (GESVALT) 

 


