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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: 15 de Dezembro 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
 

                                                 
1
 A administração do Fundo cabe à ESAF- Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., por autorização da CMVM de 30/10/2014. 

Até 15/12/2014 a administração do Fundo foi efectuada pela FIMOGES – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.. 
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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 
enquanto essa participação subsistir, à ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento 
Imobiliário, SA. 

2. A ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, SA, iniciou a sua actividade em 24 
de Março de 1992 por duração indeterminada, com sede na Avenida Álvares Cabral n.º 41, em 
Lisboa, de ora em diante abreviadamente designada por Sociedade Gestora. 

3. A sociedade Gestora é uma Sociedade Anónima, cujo capital social, inteiramente realizado, é de 
1.250.000 Euros. 

4. A composição dos seus Corpos Sociais é a seguinte:  
 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Dr. Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 
Presidente  

Dr.ª Maria Madalena França e Silva de Quintanilha Mantas Moura 
Secretário  
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Presidente 

Dr. Fernando Fonseca Cristino Coelho 
Vogais 

Dr. Pedro Luis Faria Araújo de Almeida e Costa 

Dr. João Pedro Corrêa DAzevedo Guimarães 
 

FISCAL ÚNICO 
Efectivo 
KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA, inscritos com o n.º 
189. A sociedade será representada pelo Dr. Fernando Gustavo Duarte Antunes, ROC n.º 
1233. 

 
Suplente 
Dr. Jean-Éric Gaign, ROC n.º 1013 
 

5. As principais funções exercidas pelos membros do Conselho de Administração fora da 
sociedade são os seguintes: 
 
- Dr. Fernando Fonseca Cristino Coelho: 
 
Presidente da Comissão Executiva e Vogal no Conselho de Administração na: 

ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros SGPS, SA, 
 
Presidente no Conselho de Administração na: 

ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA, 
ESAF - Espírito Santo Fundos de Pensões, SA, 
ESAF- Espírito Santo Gestão de Patrimónios, SA, 
ESAF - Espírito Santo Participações Internacionais SGPS, SA, 
Capital Mais Assessoria Financeira, SA,  
Espírito Santo Pensiones, SA,SGFP 
Espírito Santo Gestion, SA,SGIIC 
Espírito Santo Activos Financieros, SA, 
ESAF - International Management, SA 
 

 
 Vogal no Conselho de Administração na: 

ESIAM - E.S. International Asset Management, Ltd 
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 - Dr. Pedro Luis Faria Araújo de Almeida e Costa 
 

Vogal do Conselho de Administração na: 
ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros SGPS, SA, 
ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA, 
ESAF - Espírito Santo Fundos de Pensões, SA, 
ESAF - Espírito Santo Gestão de Patrimónios, SA, 
ESAF - Espírito Santo Participações Internacionais SGPS, SA, 
Capital Mais - Assessoria Financeira, SA. 

  
Pertencente ao “Board of Directors” da: 

ESAF - International Management, SA. 
 

- Dr. João Pedro Corrêa DAzevedo Guimarães: 
 
Vogal do Conselho de Administração na: 

ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros SGPS, SA, 
ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, SA, 
ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões, SA, 
ESAF – Espírito Santo Gestão de Patrimónios, SA, 
ESAF - Espírito Santo Participações Internacionais SGPS, SA, 
Capital Mais – Assessoria Financeira, SA. 

 
6. A Sociedade Gestora encontra-se integrada na Holding ESAF – Espírito Santo Activos 

Financeiros, SGPS, SA, conjuntamente com a ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento 
Mobiliário, SA, a ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões, SA, a ESAF – Espírito Santo 
Gestão de Patrimónios, SA, a ESAF – Espírito Santo Participações Internacionais SGPS, SA, 
ESAF – Espírito Santo Activos Financieros, SA e a Capital Mais Assessoria Financeira SA. 
 

7. A ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros, SGPS, SA, é detida maioritariamente pelo Grupo 
Novo Banco. O banco Depositário é o Novo Banco, S.A. que faz também parte do Grupo Novo 
Banco bem como as entidades colocadoras (Novo Banco, Novo Banco dos Açores, BEST e 
Sociedade Gestora).  
 

8. Compete à sociedade gestora, a prática de todos os actos e operações necessários ou 
convenientes à boa administração do fundo de investimento, de acordo com critérios de elevada 
diligência e competência profissional, e, em especial: 

a) Seleccionar os valores que devem constituir o Fundo de investimento, de acordo com a 
política de investimentos prevista no presente regulamento de gestão; 
b) Celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da 
política de investimentos prevista no presente regulamento de gestão e exercer os direitos 
directa ou indirectamente relacionados com os valores do Fundo de investimento; 
c) Emitir, em ligação com o depositário, as unidades de participação e autorizar o seu 
reembolso; 
d) Determinar o valor patrimonial das unidades de participação; 
e) Manter em ordem a escrita do Fundo de investimento; 
f) Tomar as decisões necessárias no âmbito da política de distribuição de resultados do Fundo 
e efectuar as operações adequadas à respectiva execução; 
g) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei ou pelo regulamento de 
gestão. 
 

9. No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os condicionalismos legais 
em vigor, nomeadamente os que se referem às operações especialmente vedadas. 
 

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. 
 

11. 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 
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de investimento 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. 
 
 

12. O recurso por parte da sociedade gestora a serviços de terceiras entidades não afecta a 
responsabilidade prevista no Nº 10 do presente artigo. 

 
13. 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 milhares de 

euros 
Nº Participantes 

Gespatrimónio 
Rendimento 

Fundo 
Aberto 

O Fundo investe em valores imobiliários 
(como por exemplo hotéis, terrenos, 
centros comerciais, escritórios, armazéns, 
habitações, agências bancárias e outros), 
liquidez e fundos imobiliários. 

565.704 8.046 

ES Logística  
Fundo 
Aberto 

O Fundo investirá em valores imobiliários 
na sua maioria ligados à logística e 
distribuição, e acessoriamente em liquidez 
e fundos imobiliários, decidindo a 
Sociedade Gestora, em cada momento, 
dentro dos limites exigidos por lei, qual a 
proporção ideal. 

127.880 857 

ES Reconversão 
Urbana 

Fundo 
Fechado 

Realização de projectos de construção e de 
reabilitação de imóveis para revenda, 
arrendamento ou outras formas de 
exploração onerosa. 

21.731 66 

Imovalor 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de terrenos (nos termos do 
Parecer Genérico emitido pela CMVM) 
destinados a projectos de urbanização ou 
de construção. 

14.512 4 

Imogeris 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis 
destinados nomeadamente a escritórios, 
comércio, habitação e serviços para sua 
posterior venda ou arrendamento. 

5.015 1 

Rendifundo 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis acabados destinados 
a escritórios, comércio ou serviços que se 
enquadrem no mercado de arrendamento 
e de compra e venda.  

10.196 2 

ES Reconversão 
Urbana II 

Fundo 
Fechado 

Realização de projectos de construção e de 
reabilitação de imóveis, para revenda, 
arrendamento ou outras formas de 
exploração onerosa.  

17.328 48 

ES Alta Vista 
Fundo 

Fechado 

Realização de projectos de construção, 
para revenda, arrendamento ou outras 
formas de exploração onerosa. 

26.092 7 

Arrábida 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis destinados ao 
arrendamento. O arrendamento não se 
encontra sujeito a qualquer limite de 
concentração. 

56.685 3 

Edifundo 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis destinados ao 
arrendamento, venda ou valorização 
consoante as condições de mercado. 

200 1 

Five Stars 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis destinados ao 
arrendamento, venda ou valorização 
consoante as condições de mercado. 

4.692 3 

FundoCantial 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis 
destinados nomeadamente a habitação, 
escritórios, comércio e serviços para sua 
posterior venda ou arrendamento. 

- 13.456 2 

Imoarruda Fundo Aquisição de imóveis destinados ao 9.710 5 
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Denominação Tipo Política de Investimento 
VLGF em milhares de 

euros 
Nº Participantes 

Fechado arrendamento. 

Imovedras 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis destinados ao 
arrendamento, venda ou valorização 
consoante as condições de mercado. 

9.546 3 

MGE 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis destinados ao 
arrendamento, venda ou valorização 
consoante as condições de mercado. 

4.832 2 

Guebar 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de prédios urbanos ou fracções 
autónomas para valorização ou para 
arrendamento, consoante as condições de 
mercado. 

12.598 22 

Costa Atlântica 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis urbanos ou fracções 
autónomas destinadas a logística, 
comércio, habitação e serviços, entre 
outras funções imobiliárias. 

7.020 2 

Gestindustria 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis para 
sua posterior venda, arrendamento ou 
valorização consoante as condições de 
mercado à data. 

5.350 1 

Lapa Private 
Fundo 

Fechado 

Privilegia o desenvolvimento de projectos 
de construção ou reconstrução de imóveis 
de alta qualidade, dirigidos ao segmento da 
habitação. 

4.429 18 

Promofundo 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis para 
sua posterior venda, arrendamento ou 
valorização consoante as condições de 
mercado à data. 

5.737 1 

ACIF 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis para 
sua posterior venda, arrendamento ou 
valorização consoante as condições de 
mercado à data. 

5.224 1 

ES Arrendamento 
Fundo 

Fechado 

Constituído pelos activos que, nos termos e 
condições estabelecidas nas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, são 
passíveis de integrar o património dos 
fundos de investimento imobiliários 
fechados para arrendamento habitacional 
de subscrição particular, nomeadamente 
em valores imobiliários ou outros activos 
equiparáveis e acessoriamente em liquidez 
e participações em sociedades imobiliárias 
e Unidades de Participação em outros 
Fundos Imobiliários. 

18.043 1 

Unicampus 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis para 
sua posterior venda, arrendamento ou 
valorização consoante as condições de 
mercado à data. 

12.079 7 

Asas Invest 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis urbanos ou fracções 
autónomas destinadas a serviços, logística, 
comércio, habitação e serviços, entre 
outras funções imobiliárias. 

4.978 1 

Imocais 
Fundo 

Fechado 

Desenvolvimento de projectos de 
urbanização e construção de imóveis para 
sua posterior venda, arrendamento, cessão 
de exploração, trespasse ou qualquer outra 
forma de exploração onerosa ou 
valorização consoante as condições de 
mercado à data. 

5.232 1 

Tavira 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis urbanos ou fracções 
autónomas destinadas a serviços, logística, 
comércio, habitação e serviços, entre 
outras funções imobiliárias. 

9.693 3 
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Denominação Tipo Política de Investimento 
VLGF em milhares de 

euros 
Nº Participantes 

Prediloc 
Fundo 

Fechado 

Aplicação das poupanças recebidas dos 
participantes no investimento efectuado no 
mercado imobiliário procurando, através da 
sua política de investimentos, criar 
condições de rentabilidade, segurança e 
liquidez, não privilegiando nenhuma área 
em particular da actividade imobiliária.  

26.453 1 

Lisbon Urban 
Fundo 

Fechado 

Alcançar, numa perspectiva de médio e 
longo prazo, uma valorização satisfatória 
do capital, através da constituição e gestão 
de um conjunto diversificado de activos, 
predominantemente imobiliários  
 

7.659 1 

Lamego Premium 
Fundo 

Fechado 

Aquisição, do direito de propriedade, de 
superfície ou de outros direitos com 
conteúdo equivalente, de prédios urbanos, 
mistos ou rústicos. 

8.841 3 

CIMÓVEL 
Fundo 

Fechado 

Aquisição de imóveis para arrendamento 
destinados prioritariamente a serviços e à 
indústria, podendo investir também no 
desenvolvimento de projectos de 
construção, destinados a revenda, a 
arrendamento, ou a outra forma de 
exploração onerosa permitida por lei, 
ocupados ou não. 

46.716 29 

Nº Total de Fundos 30  1.040.733 9.142 

_ 
 
 

ARTIGO 5.º 
Remunerações da Sociedade Gestora 

 
 
1 – 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. 
 
2 – 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 Novo Banco, S.A., com sede em Lisboa, 
na Av. da Liberdade, 195, com o número único 513 204 106 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 anualmente 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) Pro-AV Avaliações Técnicas e Projectos, Lda.; 
b) Qualitas - Sociedade de Avaliações Técnicas, Lda.; 
c) J. Curvelo, Lda.; 
d) Cerat – Consultores de Engenharia, S.A.; 
e) Agriciência – Consultores de Engenharia, Lda.; 
f) Envisábio, Engª Unipessoal, Lda.; 
g) Garen – Avaliação de Activos; 
h) PVW – Price, Value and Worth, Lda.; 
i) J.P. Carvalho – Projectos de Engenharia e Consultoria – Soc. Unipessoal, Lda.; 
j) J.M. Oliveira e Costa, Lda.; 
k) José Luis Alves de Pádua e Silva; 
l) Appleton Consulting, Lda.; 

m) Casaol – Gestão de Projectos Imobiliários, Lda.; 
n) Structure Value – Avaliações Imobiliárias, Lda.; 
o) Rockvalue Consulting Portugal, Lda.; 
p) Avalife – Avaliação e Fiscalização de Imóveis, Lda.; 
q) UON Consulting, S.A.. 

 
 

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) 
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