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CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO, A SOCIEDADE GESTORA  E OUTRAS 

ENTIDADES 

 

1. O Fundo 

A denominação do Fundo é “ImoPortugal – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado", adiante designado 

apenas por Fundo. 

O Fundo constituiu-se no dia 13 de Março de 2006 como Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de 

Subscrição Particular, de acumulação, sujeito ao n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 60/2002 de 20 de 

Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 252/2003 de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 13/2005 de 7 de 

Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007 de 31 de Outubro. 

Foi autorizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 29 de Setembro de 2005, 

tendo a duração inicial de dez anos, contados a partir da data da sua constituição, prorrogável por períodos 

adicionais de dez anos desde que aprovado pelos Participantes. 

O Fundo é formado por um conjunto de valores pertencentes a um participante, titular dos valores que o 

integram, designadas por unidades de participação. 

O capital inicial do Fundo encontrava-se representado por 1.200.000 Unidades de Participação com o valor 

inicial de subscrição de 10 Euros cada. 

O primeiro aumento de capital correspondeu a um aumento de 1.408.436 Unidades de participação, e foi 

autorizado pela CMVM em 4 de Outubro de 2006. 

O segundo aumento de capital correspondeu a um aumento de 288.988 Unidades de participação, e foi 

autorizado pela CMVM em 30 de Maio de 2007. 

O terceiro aumento de capital correspondeu a um aumento de 71.598 Unidades de participação. 

O capital actual do Fundo é representado por 2.969.022 Unidades de Participação. 

O número de Participantes em 31 de Dezembro de 2013 é de um. 

Este regulamento de Gestão foi actualizado em 27 de Fevereiro 2015. 

 

2. A Sociedade Gestora 

A Administração, gestão e representação do Fundo é feita pela sua sociedade gestora com a 

denominação “GEF – Gestão de Fundos Imobiliários, S.A.”, adiante abreviadamente designada por GEF, 

S.A., constituída sob a forma de sociedade anónima, em 5 de Março de 1990, com sede na Av. Eng. 

Duarte Pacheco, Torre 2, 17º andar, em Lisboa, titular do NIPC 502.318.988, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (2ª Secção) sob o nº 1.291, com o capital social 

integralmente realizado de 1.000.000,00 € e registada no Banco de Portugal, com o código 606, desde 8 

de Junho de 1990. A GEF, SA encontra-se registada na CMVM sob o nº 236 desde 5 de Janeiro de 

1996. Os órgãos sociais da GEF, SA são compostos pelos seguintes membros:  

- Mesa da Assembleia Geral:  

Presidente: Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho; 

Secretária:  Maria  João Antunes dos Santos 

- Conselho de Administração: 

Presidente: Fernando Pedro Silva Gomes; 

Vogal: Lourenço Nobre da Veiga Pereira Coutinho 

- Fiscal Único:  

 “Moore Stephens e Associados, SROC”, (SROC 173), representada pelo Dra Patricia Correia Monteiro  

(ROC nº 1418); 

Suplente: Carlos Manuel Duarte Soeiro (ROC nº996) 
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O Administrador Fernando Pedro da Silva Gomes exerce advocacia em escritório sito na Rua Pinheiro 

Chagas, 44-3º em 1050 Lisboa. 

 

Não existem quaisquer relações de grupo entre a Sociedade Gestora e o Banco Depositário. A  Entidade 

Gestora gere outros fundos imobiliários, conforme consta do Anexo ao presente Regulamento de Gestão.. 

O Fundo é administrado por conta dos Participantes, em ordem à maximização dos valores das 

participações e do seu património líquido. A política de aplicações do Fundo será norteada por princípios que 

permitam assegurar uma correcta diversificação de riscos, rentabilidade e liquidez. 

Como responsável pela administração do Fundo, compete à Sociedade Gestora adquirir, construir, arrendar, 

transaccionar e valorizar bens imóveis, e comprar, vender, subscrever, trocar ou reportar quaisquer valores 

mobiliários, ressalvadas as restrições impostas por lei e por este Regulamento, e bem assim praticar os 

demais actos necessários à correcta administração e desenvolvimento do Fundo. 

Em observância da política de investimento estabelecida, a Sociedade Gestora seleccionará os valores que 

devem constituir o Fundo e efectuará ou dará instruções ao Depositário para que este efectue as operações 

adequadas com tal política. 

Em particular, compete à Sociedade Gestora: 

a) Emitir, em ligação com o Depositário, as Unidades de Participação do Fundo; 

b) Decidir quanto às aplicações em instrumentos financeiros autorizados e no mercado de bens 

imóveis de acordo com os condicionalismos legais; 

c) Determinar nos termos legais, o valor do Fundo e das respectivas Unidades de Participação e dá-

lo a conhecer aos Participantes e ao público em geral; 

d) Deliberar, de forma fundamentada e atentas as limitações legais, acerca da obtenção de 

empréstimos por conta do Fundo; 

e) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos por lei e por este Regulamento; 

f) Manter em ordem as contas do Fundo e, nomeadamente, preparar e divulgar anualmente um 

relatório da actividade e das contas do Fundo; 

g) Assegurar as relações contratuais estabelecidas com o Depositário e com os Participantes; 

h) Deliberar, de forma fundamentada, sobre as alterações ao presente Regulamento de Gestão, 

incluindo prorrogações de duração do Fundo, aumentos de capital, e quaisquer outras alterações 

que se mostrem adequadas aos interesses dos Participantes, ouvida a Assembleia de 

Participantes. No exercício das suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os 

condicionalismos legais em 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.  

 

3. O Depositário 

A entidade depositária (Depositário) dos valores mobiliários do Fundo é o Banco Popular Portugal, S.A., com 

sede central na Rua Ramalho Ortigão, 51 Lisboa, e encontra-se registada na CMVM como intermediário 

financeiro autorizado desde 7 de Novembro de 1991. 

As relações entre o Depositário e a Sociedade Gestora regem-se por contrato escrito, nos termos da 

legislação em vigor. 

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.  

As obrigações e funções do Depositário são as seguintes: 

 Ao Banco Popular, na qualidade de Depositário e nos termos da Lei e do presente 

regulamento, compete, em especial, o seguinte: 
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a) Receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários do Fundo, consoante 

sejam titulados ou escriturais; 

b) Executar as instruções da Sociedade Gestora, salvo se forem contrárias à lei ou ao 

regulamento de gestão do Fundo: 

c) Pagar aos participantes o rendimento das unidades de participação que, nos termos do 

regulamento de gestão respectivo, venham a ser distribuídos pelo Fundo; 

d) Assumir uma função de vigilância e garantir perante os participantes o cumprimento da lei e 

do regulamento de gestão do Fundo, especialmente no que respeita à (i) política de 

investimentos, (ii) à política de distribuição dos rendimentos, (iii) ao cálculo do valor 

patrimonial  das unidades de participação e (iv) à política de conflito de interesses; 

e) Nos casos em que, nos termos da lei e do regulamento do Fundo, o resgate das unidades de 

participação seja admissível, assegurar o reembolso aos respectivos participantes ou, se for 

o caso, o produto da liquidação; 

f) Registar as unidades de participação do Fundo não integrados em sistema centralizado; 

g) Assegurar que, nas operações relativas aos valores mobiliários que integram o Fundo, a 

contrapartida lhe seja entregue nos prazos conformes à prática do mercado; 

h) Enviar anualmente à CMVM, nos termos da lei, um relatório sobre a fiscalização efectuada; 

i) Informar a Sociedade Gestora de qualquer alteração dos membros da administração. 

 

4. As Entidades Colocadoras 

Dada a natureza do Fundo – fechado de oferta particular de subscrição - não existem quaisquer entidades 

colocadoras sendo que os pedidos de subscrição se efectuam exclusivamente junto da GEF, SA enquanto 

sociedade gestora. 

 

5. 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, de acordo com a regulamentação 

emanada pela CMVM são directamente contratados pela Sociedade Gestora. 

Poderão ser avaliadores as seguintes entidades:  

- Estrutovia - Consultores de Engenharia, Lda.  

- FAST VALUE  

- Arquitecto Mário João Alves Chaves 

-  Luis Manuel Freire Antunes  

-  António Manuel de Sousa Ferreira Pereira 

- José Luís Alves de Pádua e Silva  

- Nuno Miguel Dias Freire 

-  IN BUILT VALUE – Unipessoal Lda 

-  Primeaval – Avaliação e Consultoria Imobiliária SA 

- More Value Avaliações Lda 

- João Ferreira Lima – Avaliação Imobiliária, Unipessoal Lda 

  Engiprumo - Gabinete de Engenharia e Arquitectura, Lda.  Krata - Sociedade de Avaliação de Bens, Lda. 

 

6. As Entidades Subcontratadas  
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Não existem entidades subcontratadas pela Sociedade Gestora para qualquer tipo de prestação de serviços 

a este Fundo. 

 

7. Revisor Oficial de Contas do Fundo 

A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é  

“MAZARS & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.” (SROC 51), com sede  

Rua Tomás da Fonseca - Torres de Lisboa, Torre G, 5º Andar  1600-209 Lisboa , em Lisboa, representada 

por Luís Batista  (ROC nº924) 

 

CAPÍTULO II - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO E POLÍTICA DE 

RENDIMENTOS 

 

1. Política de investimento  

 

1.1. Política de investimento do Fundo 

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado orientará a sua política de investimento por princípios de rigor, 

rendibilidade e diversificação de risco, visando a maximização do valor das Unidades de Participação numa 

óptica de médio e longo prazo, através de uma criteriosa selecção dos valores, predominantemente 

imobiliários, que constituem, a cada momento, a sua carteira. 

Pelo facto de se constituir como fundo de investimento imobiliário, os Participantes do Fundo usufruirão da 

aplicação do respectivo património maioritariamente em valores imóveis, advindo a sua rendibilidade de dois 

factores: as rendas dos imóveis explorados e a valorização dos imóveis ao longo do tempo. 

Como forma de atingir o objectivo definido, o Fundo privilegiará o desenvolvimento de projectos de 

urbanização e construção de imóveis destinados a logística, comércio, habitação e serviços para sua 

posterior venda ou arrendamento, isoladamente ou em associação, pela forma que se mostre mais 

adequada à melhor rentabilização do investimento, a parceiros com reconhecido “know how” no mercado 

imobiliário. 

O Fundo orientará ainda a sua política de investimentos: 

- pela aquisição de imóveis urbanos ou suas fracções autónomas destinados a logística, comércio, 

habitação e serviços, entre outras funções imobiliárias; 

- pelo arrendamento dos imóveis que façam parte do Fundo, com vista a permitir o melhor 

aproveitamento das condições do mercado de arrendamento; 

- pela promoção de programas de loteamento para construção, em terreno situado em solo urbano, 

considerando-se como tal aquele para o qual esteja reconhecida vocação para o processo de edificação 

de acordo com o estabelecido em Plano Municipal de Ordenamento do Território, destinados a posterior 

venda, construção ou promoção pelo Fundo. 

O Fundo não privilegia especificamente qualquer sector ou zona geográfica, sendo que os seus 

investimentos serão efectuados a cada momento nos segmentos de mercado que, de acordo com os 

princípios e critérios definidos para a prossecução da sua política de investimentos, se revelem os mais 

atractivos, podendo investir, uma percentagem residual, em prédios urbanos ou fracções autónomas 

localizados em Estados-Membros da Comunidade Europeia. 

Não obstante o objectivo do Fundo e sem prejuízo do integral respeito pela política de investimento, o valor 

das Unidades de Participação pode aumentar ou diminuir de acordo com a evolução do valor dos activos 

que, a cada momento, integrem o património do Fundo. 

A título acessório, o Fundo pode investir em liquidez, considerando-se como tal, numerário, depósitos 

bancários, certificados de depósito, unidades de participação de fundos de tesouraria e valores mobiliários 
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emitidos ou garantidos por um Estado - Membro da Comunidade Europeia com prazo de vencimento 

residual inferior a 12 meses. 

 

1.2. Benchmark 

Para este Fundo não foi considerado um benchmark de referência. 

 

1.3. Limites legais ao investimento 

De Investimento: 

1. Os imóveis que integram o Fundo ou que o vierem a integrar, não devem ter ónus ou encargos 

que dificultem excessivamente a sua alienação. 

 

2. O valor dos imóveis do Fundo não pode representar menos de 75% do seu activo total, incluindo-

se nesta percentagem as unidades de participação que aquele detenha ou possa vir a deter noutros 

fundos de investimento imobiliário, desde que o valor destas não seja, no seu conjunto, superior a 

25% do activo total do fundo. 

 

3. A sociedade gestora não pode, relativamente ao conjunto de fundos que administra, adquirir mais 

de 25% das unidades de participação de um fundo de investimento imobiliário. 

 

De Endividamento: 

4. O nível de endividamento do Fundo não está sujeito a qualquer tipo de limite. 

 

2. Derivados, Reportes  

1. Só poderão ser utilizados instrumentos financeiros derivados para cobertura do risco cambial e de taxa 

de juro. 

2. Só são admissíveis os instrumentos financeiros derivados transaccionados em mercados 

regulamentados. 

 

3. Valorização dos activos 

3.1. Momento de referência da valorização 

O momento de referência da valorização corresponde às 17 horas. 

 

1. Os imóveis acabados devem ser valorizados, no intervalo compreendido entre o respectivo valor de 

aquisição e a média simples do valor atribuído pelos peritos avaliadores nas avaliações efectuadas. 

 

2. Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no activo do fundo na proporção 

da parte por este adquirido respeitando a regra constante no número anterior. 

 

3. Os imóveis adquiridos em regime de permuta devem ser avaliados no activo do fundo pelo seu valor 

de mercado, devendo a responsabilidade decorrente da contrapartida respectiva, inscrita no passivo do 

fundo, ser registada ao seu preço de custo ou de construção. 

 

4. Os projectos de construção com obras em curso são reavaliados sempre que a sua valorização o 

justifique ou seja legalmente exigível, por dois dos seguintes métodos: comparativo, do rendimento ou 
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do custeou sempre que o Auto de Mediação da situação da obra elaboração pela empresa de 

Fiscalização apresentar uma incorporação de valor superior a   10% relativamente  ao anterior. 

 

5. As unidades de participação que o Fundo detiver noutros fundos são avaliadas ao último valor 

divulgado ao mercado pela respectiva entidade gestora, excepto no caso das unidades de participação 

admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais se aplica o disposto no número seguinte. 

 

6. Os restantes valores mobiliários são valorizados ao preço de referência do mercado mais 

representativo em termos de liquidez onde os valores se encontrem admitidos à negociação ou na sua 

falta de acordo com o disposto no regime jurídico dos fundos e sociedades de capital de risco. 

 

7. O valor líquido global do Fundo é apurado pela pela diferença entre o total dos seus activos e a 

globalidade do seu passivo, incluindo-se neste passivo  as importâncias com encargos e comissões 

efectivos e pendentes até ao momento da valorização da carteira . 

 

 

8. O valor da unidade de participação determina-se pelo quociente entre o valor líquido global do Fundo 

e o número de unidades de participação em circulação e é calculado e publicado mensalmente, com 

referência ao último dia de cada mês.  

 

9. As aquisições de bens imóveis para o Fundo e as respectivas alienações e o desenvolvimento de 

projectos de construção devem ser precedidos dos pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores, 

desde que nos dois últimos casos não exista avaliação realizada no decurso dos últimos seis meses. 

 

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

de dois anos, previamente a qualquer aumento ou redução de capital e sempre que ocorram 

circunstâncias susceptíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel. 

 

4. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 

 

4.1. Comissão de gestão 

A GEF, S.A., na qualidade de sociedade gestora, para cobrir todas as despesas e realizar a sua margem 

beneficiária, é remunerada por uma comissão de gestão anual correspondente a 0,12% (zero virgula doze 

por cento), calculada sobre o valor do património líquido do Fundo, apurado com referência ao ultimo dia de 

cada mês, e cobrada mensalmente até ao termo da primeira quinzena do mês seguinte àquele a que 

respeita, não podendo em caso algum ser inferior a um mínimo mensal de 2.000,00 € (dois mil euros). 

 

4.2. Comissão de depósito 

A comissão de depósito é de 0.1% ao ano, com um valor máximo anual de 25.000 euros, e é calculada com 

referência ao ultimo dia de cada mês sobre o valor líquido global do Fundo, sendo liquidada até ao décimo 

dia útil do ano seguinte ao seu apuramento. 

 

4.3. Outros encargos 

1. Para além das comissões mencionadas nos artigos anteriores, constituem encargos do Fundo os as 

despesas relacionadas com a compra, construção, conservação, manutenção, exploração, arrendamento e 

venda de direitos sobre imóveis por conta do Fundo, nomeadamente despesas referentes a: 
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a) Elaboração de projectos e fiscalização de obras, incluindo a respectiva coordenação, licenças e 

outros custos inerentes à construção, promoção e exploração imobiliária, relativamente a imóveis 

que integrem ou venham a integrar o património do Fundo; 

b) Actos notariais e registais inerentes aos activos que integram o Fundo; 

c) Custas judiciais referentes a processos em que o Fundo esteja envolvido por força dos activos do 

Fundo, incluindo honorários de advogados e solicitadores; 

d) Comissões relativas a prospecção comercial e mediação imobiliária, quando a estas houver lugar, 

relativas a operações efectivamente concretizadas; 

e) Realização de obras de conservação, manutenção e/ou benfeitorias em imóveis ou equipamentos do 

Fundo; 

f) Custos com compensações e indemnizações devidas pelo fundo,  a inquilinos ou outros ocupantes 

de imóveis objecto de reabilitação que integrem o património do Fundo. 

g) Despesas de acompanhamento administrativo, processual e de coordenação geral relativamente aos 

projectos em curso. 

h) Despesas relativas a avaliações patrimoniais obrigatórias a activos da sua carteira ou a activos em 

estudo, realizadas por conta do Fundo para posterior deliberação quanto à sua aquisição para o 

Fundo e desde que seja concretizada a operação; 

i) Despesas relativas a auditorias e revisões de contas obrigatórias relativas ao Fundo, incluindo os 

encargos com o Revisor Oficial de Contas do Fundo; 

j) Despesas relativas a comissões bancárias e de corretagem, bem como outros encargos relativos à 

compra e venda ou realização de operações sobre valores mobiliários que integrem o património do 

Fundo, desde que não correspondam a serviços a que o Depositário esteja obrigado a prestar nos 

termos do contrato de depósito, incluindo nomeadamente: 

i. Despesas de transferências; 

ii. Despesas com conversões cambiais; 

iii. Despesas com transacções no mercado de capitais; 

iv. Despesas com transacções no mercado monetário; 

k) Despesas relativas a taxas e impostos devidos pelo Fundo pela transacção e detenção de valores 

imobiliários e mobiliários que integrem o património do Fundo; 

l) Despesas relativas a campanhas publicitárias realizadas com o objectivo de promoção do património 

do Fundo; 

m) Despesas relacionadas com a celebração de contratos de seguro sobre os activos do Fundo; 

n) Despesas de condomínio ou equiparadas, incluindo a vigilância e segurança, seguros e outras 

despesas a que os imóveis do Fundo estejam obrigados, assim como despesas provenientes da 

colocação e manutenção de contadores de água, electricidade ou gás, televisão por cabo e 

telefones, desde que em qualquer caso sejam imputados ao Fundo enquanto proprietário, 

superficiário ou enquanto titular de outro direito de conteúdo equivalente; 

o) Despesas relativas a avaliações e publicações obrigatórias realizadas por conta do Fundo; 

p) Pagamento da taxa de supervisão da CMVM; 

q) Outras despesas e encargos que devam ser suportados pelo Fundo para o cumprimento de 

obrigações legais ou directamente conexos com o património do Fundo. 

 

5. 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 Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários. A distribuição de resultados do Fundo, montante e condições, será decidida 

anual e casuisticamente pela Assembleia de Participantes. 
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6. Política de rendimentos 

O Fundo caracteriza-se pela acumulação dos rendimentos no seu património, podendo pontualmente haver 

lugar a distribuição por decisão da Assembleia de Participantes. 

 

CAPÍTULO III - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E RESGATE 

 

1. Características gerais das unidades de participação 

 

1.1. Definição 

O Fundo é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, designadas por Unidades de 

Participação, as quais conferem direitos idênticos aos Participantes. O fraccionamento das Unidades de 

Participação não será possível. 

 

1.2. Formas de representação 

As Unidades de Participação adoptam a forma escritural, não estando cotadas em qualquer das bolsas 

nacionais nem estando previsto o pedido de admissão à cotação. 

 

2. Valor da unidade de participação 

 

2.1. Valor inicial 

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo foi de 10 Euros. 

 

2.2. Valor para efeitos de subscrição 

Por se tratar de um fundo de investimento imobiliário fechado, só podem ser realizadas subscrições em 

aumentos de capital. 

Está prevista a “liquidação em espécie” dos actos de subscrição. No caso dessa subscrição se realizar pela 

incorporação de imóveis o seu valor será igual ou  inferior ao valor apurado por avaliações previamente 

realizadas. A “liquidação em espécie” está sujeita ao acordo de todos os Participantes. 

 

3. Condições de subscrição 

 

3.1. Mínimos de subscrição 

O número mínimo de Unidades de Participação a subscrever é de uma. 

 

3.2. Comissões de subscrição 

Não aplicável. 

 

4. Condições de reembolso 

Por se tratar de um fundo de investimento imobiliário fechado não podem ser realizados resgates, com 

excepção dos seguintes casos, em que é permitido aos subscritores o reembolso do valor da totalidade das 

Unidades de Participação de que sejam titulares: 
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a) Prorrogação do prazo de duração do Fundo, aos subscritores que a tenham votado 

desfavoravelmente na Assembleia Geral de Participantes; 

b) Liquidação e partilha do Fundo, deliberada pela Sociedade Gestora;  

c) Liquidação e partilha do Fundo, deliberada pelos Participantes em Assembleia de Participantes. 

Para efeitos de reembolso dos participantes que votem contra a prorrogação do Fundo, o valor da unidade 

de participação será o calculado na data prevista para o final do prazo de duração inicial do Fundo, ou das 

suas prorrogações. 

O prazo máximo para a GEF, S.A. proceder ao reembolso dos valores relativos às unidades de participação 

que, nos termos do número anterior devam ser resgatadas, é de 30 dias a contar da data prevista para o 

termo da duração inicial do Fundo ou da sua prorrogação.  

 

4.1 Comissões de reembolso 

Não aplicável. 

 

4.2. Pré-aviso 

Não aplicável. 

 

5. Subscrição inicial do capital 

O período de subscrição foi de treze dias e teve início cento e quarenta e nove dias após a notificação de 

autorização da CMVM de constituição do Fundo. A liquidação financeira ocorreu no dia útil seguinte ao final 

desse período de subscrição. 

O montante inicial do Fundo foi de 12.000.000 Euros, sendo o valor unitário das Unidades de Participação de 

10 Euros.  

O Fundo constituiu-se no dia 13 de Março de 2006, com um capital de 12.000.000 Euros, representado por 

1.200.000 Unidades de Participação. 

 

6. Aumentos de capital 

 

6.1.  Condições Gerais 

A Sociedade Gestora, após aprovação da Assembleia de Participantes, poderá deliberar de forma 

fundamentada sobre a realização de aumentos de capital do Fundo. 

A deliberação de aumento de capital do Fundo deverá igualmente fixar: 

- o montante do aumento de capital, 

- os períodos de subscrição das Unidades de Participação emitidas em razão do aumento de capital. 

Em caso de deliberação de aumento de capital do Fundo, os subscritores terão direito de preferência na 

subscrição de novas Unidades de Participação emitidas em razão do aumento de capital, na proporção das 

Unidades de Participação de que sejam titulares à data da deliberação de autorização do aumento de capital 

pela CMVM. 

Na eventualidade de se realizarem aumentos de capital do Fundo, o valor de subscrição das novas 

Unidades de Participação será igual ao último valor da Unidade de Participação divulgado antes da 

liquidação financeira da operação de aumento de capital. 

No caso de subscrição incompleta no final dos períodos de subscrição, o Fundo ficará reduzido ao número 

de unidades de participação e ao montante efectivamente subscrito. 

No caso da subscrição exceder o número de Unidades de Participação e o montante inicialmente previsto 

nos aumentos de capital, deverá ser efectuado o rateio entre os Subscritores das unidades de participação. 
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Não será cobrada qualquer comissão de subscrição. 

 

6.2.  Primeiro aumento de capital 

Foi autorizado pela CMVM, em 4 de Outubro de 2006, o primeiro aumento de capital do Fundo, com as 

seguintes características: 

- Montante: 13.999.994,68 Euros; 

- Tipo de Oferta: Particular dirigida ao actual participante; 

- Período de subscrição: O período de subscrição é de cinco dias úteis, com início no dia da notificação 

de autorização do aumento de capital por parte da CMVM; 

- Liquidação financeira: A liquidação financeira ocorrerá no dia útil seguinte ao final do período de 

subscrição; 

- Preço: O valor da unidade de participação apurado com referência a 31 de Agosto de 2006. 

- A subscrição de unidades de participação efectua-se junto do Banco Popular Portugal, SA. 

 

Em 13 de Outubro de 2006, foram subscritas 1.408.436 Unidades de Participação, passando o capital do 

Fundo a ser representado por 2.608.436 Unidades de Participação. 

 

6.3.  Segundo aumento de capital 

Foi autorizado pela CMVM, em 30 de Maio de 2007, o segundo aumento de capital do Fundo, com as 

seguintes características: 

- Montante: 2.849.999,66 Euros; 

- Tipo de Oferta: Particular dirigida ao actual participante; 

- Período de subscrição: O período de subscrição é de cinco dias úteis, com início no dia da notificação 

de autorização do aumento de capital por parte da CMVM; 

- Liquidação financeira: A liquidação financeira ocorrerá no dia útil seguinte ao final do período de 

subscrição; 

- Preço: O valor da unidade de participação apurado com referência a 30 de Abril de 2007. 

- A subscrição de unidades de participação efectua-se junto do Banco Popular Portugal, SA. 

 

Em 30 de Maio de 2007, foram subscritas 288.988 Unidades de Participação, passando o capital do Fundo a 

ser representado por 2.897.424 Unidades de Participação. 

 

6.4.  Terceiro aumento de capital 

Em 28 de Março de 2008, foram subscritas 71.598 Unidades de Participação, correspondendo ao terceiro 

aumento de capital do fundo, que teve as seguintes características: 

- Montante: 699.992,17 Euros; 

- Tipo de Oferta: Particular dirigida ao actual participante; 

- Período de subscrição: O período de subscrição é de um dia, e corresponde ao dia 27 de Março de 

2008; 

- Liquidação financeira: A liquidação financeira ocorrerá no dia útil seguinte, ou seja dia 28 de Março de 

2008; 

- Preço: O valor da unidade de participação apurado com referência a 29 de Fevereiro de 2008. 

- A subscrição de unidades de participação efectua-se junto do Banco Popular Portugal, SA. 
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Após este aumento, o capital do fundo passou a ser representado por 2.969.022 Unidades de Participação. 

 

 

CAPÍTULO IV - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

1. Direitos dos Participantes 

A subscrição de Unidades de Participação do Fundo implica a aceitação do Regulamento de Gestão e 

confere à Sociedade Gestora os poderes necessários para realizar os actos de administração do Fundo. 

A titularidade de Unidades de Participação confere aos Participantes do Fundo, em especial, os seguintes 

direitos: 

À quota-parte dos valores e do produto da liquidação e partilha do Fundo, na proporção do número de 

Unidades de Participação de que sejam titulares; 

À informação detalhada sobre o Fundo, designadamente: 

- ao Regulamento de Gestão elaborado nos termos da Lei, e disponível nos locais de subscrição; 

- ao relatório e contas e de actividades do Fundo, elaborado anualmente e disponível nas instalações da 

Sociedade Gestora e Banco Depositário; 

- aos benefícios fiscais aplicáveis às unidades de participação em fundos de investimento imobiliário; 

- serem 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 resgates 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; 

- receber os montantes devidos nos termos do ponto anterior num período não superior a 30 dias, após a 

completa qualificação do erro, mas nunca num prazo superior a 60 dias após a sua detecção, sendo tal 

procedimento individualmente comunicado aos mesmos dentro deste último prazo; 

- participar na Assembleia de Participantes, cabendo a cada participante tantos votos como quantas as 

unidades que possuir. 

A subscrição de unidades de participação implica a aceitação deste Regulamento de Gestão, e confere à 

Entidade Gestora os poderes necessários para realizar os actos de administração do Fundo.   

 

2. Titularidade do Fundo e autonomia dos Participantes 

O Fundo pertence à pluralidade dos titulares de unidades de participação. 

O património do Fundo é autónomo, e, como tal, não responde pelas dívidas dos Participantes ou da 

Sociedade Gestora. 

 

3. Assembleia de Participantes 

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 as unidades que possuir. 

Compete à Sociedade Gestora a convocação da Assembleia de Participantes por carta registada com aviso 

de recepção, com o mínimo de trinta dias de antecedência Sem prejuízo da aplicação do disposto no nº 1 do 

artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais. 

Em primeira convocatória, a Assembleia de Participantes poderá deliberar desde que estejam presentes ou 

representados participantes que detenham pelo menos dois terços das Unidades de Participação do Fundo. 

Em Segunda convocatória a Assembleia de Participantes deliberará qualquer que seja o número de 

Unidades de Participação representado. 
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As deliberações serão tomadas quando aprovadas por maioria simples de votos representados na 

Assembleia. 

Compete à Assembleia de Participantes, sem prejuízo das competências da Sociedade Gestora, pronunciar-

se e deliberar, em especial, sobre as seguintes matérias: 

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

b) a modificação substancial da política de investimentos do Fundo; 

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

d) o aumento e redução do capital do Fundo; 

e) a prorrogação do prazo de duração do Fundo; 

f) a substituição da Sociedade Gestora. 

g) sem prejuízo das limitações constantes da disposição supracitada a GEF, S.A.  convocará a 

Assembleia de Participantes sempre que entenda sujeitar à sua consideração qualquer decisão que 

entenda relevante para a actividade do Fundo, sem prejuízo de se encontrar vedado aos participantes 

pronunciar-se sobre decisões concretas de investimento ou aprovar orientações ou recomendações 

sobre esta matéria . 

 

CAPÍTULO V - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

1. Valor da Unidade de Participação 

A sociedade gestora divulgará mensalmente, no Sistema de Divulgação de Informação da CMVM, o valor da 

unidade de participação, com referência ao último dia de cada mês. 

 

2. Consulta da carteira do Fundo 

A sociedade gestora faz publicar no sistema de difusão de informação da CMVM e nas suas instalações 

junto de quem o solicitar com referência ao último dia de cada mês, a composição discriminada dos activos 

do fundo, o respectivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação. 

 

A publicação é efectuada até ao dia 10 do mês subsequente àquele a que a informação respeite 

 

3. Documentação do Fundo 

O Regulamento de Gestão, bem como os documentos de prestação de contas anual encontram-se 

disponíveis na sede da Sociedade Gestora e do Banco Depositário. 

Será publicado, no prazo de 90 dias após o fecho de contas do Fundo, um aviso no Sistema de Divulgação 

de Informação da CMVM, informando de que se encontram à disposição para consulta nos locais acima 

referidos os documentos de prestação de contas anual do Fundo. 

Os documentos de prestação de contas anual do Fundo serão enviados, gratuitamente, aos Participantes 

que o solicitarem à Sociedade Gestora. 

4. A GEF, S.A. deve publicar o aviso de distribuição dos rendimentos do Fundo no sistema de difusão de 

informação da CMVM. 

 

 

CAPÍTULO VI – CONTAS DOS FUNDOS 

 

1. As contas do Fundo compreendem o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos 

de caixa e os respectivos anexos. 
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2. As referidas contas são encerradas anualmente, com referência a 31 de Dezembro, sendo 

acompanhadas por relatório de gestão, e por relatório do Revisor Oficial de Contas elaborado por auditor 

registado junto da CMVM que não integre o Conselho Fiscal da GEF, S.A..  

 

3. O relatório de gestão, deve conter a descrição das actividades do período a que diz respeito, bem como 

outras informações que permitam aos participantes formar um juízo fundamentado sobre a evolução da 

actividade e os resultados do Fundo. 

 

 

CAPÍTULO VII - CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO E DO 

RESGATE DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Liquidação do Fundo 

1. Verificando-se o termo do prazo de duração do Fundo e não tendo sido deliberada a sua prorrogação, a 

GEF, S.A. procede à liquidação do mesmo, promovendo, para o efeito, publicação de pré aviso, em prazo 

não inferior a 60 dias em jornal de grande circulação, dela se dando informação à CMVM. 

 

2. Os participantes do Fundo podem exigir, a todo o tempo, a respectiva  liquidação, desde que o façam em 

Assembleia de Participantes, expressamente convocada para o efeito, e a deliberem favoravelmente por 

maioria simples dos votos representativos do total das unidades de participação subscritas. 

 

3. 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 indicação do prazo 

previsto para a conclusão do processo de liquidação. 

 

4. Em caso de liquidação do Fundo, as unidades de participação são reembolsadas, nos termos legalmente 

estabelecidos, pelo valor correspondente à respectiva quota parte do valor líquido do Fundo. 

 

5. Nos termos do artigo 26º nº 2 do Regulamento da CMVM/2002 de 18 de Junho a liquidação do fundo 

pode processar-se, também em espécie, uma vez obtida a autorização de todos os senhores participantes 

nesse sentido. 

2. Suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 

Não aplicável. 

 

CAPÍTULO VIII - REGIME FISCAL 

 

Do Fundo: 

1. Os rendimentos do Fundo são tributados em regime fiscal especial, nos seguintes termos e condições: 

a) Tratando-se de rendimentos prediais, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, que 

incide sobre os rendimentos líquidos dos encargos de conservação e manutenção efectivamente 

suportados, devidamente documentados, sendo a entrega do imposto efectuada pela respectiva 

entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar e considerando-

se o imposto eventualmente retido como pagamento por conta do imposto; 

b) Tratando-se de mais valias prediais, 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, apuradas 
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de acordo com o Código do IRS, sendo a entrega do imposto efectuado pela respectiva entidade 

gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele que respeitar; 

c) tratando-se de outros rendimentos, há lugar a tributação nos termos do regime legal previsto para os 

rendimentos dos fundos de investimento mobiliário e dos fundos de investimento de capital de risco. 

 

Dos Participantes: 

2. Os sujeitos passivos de IRS que sejam titulares de unidades de participação, fora do âmbito de uma 

actividade comercial, industrial ou agrícola, são isentos de IRS relativamente aos rendimentos 

respeitantes àquelas unidades 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 artigo 78º do Código do IRS. 

 

3.  Os rendimentos respeitantes a unidades de participação de que sejam titulares sujeitos passivos de IRC 

ou de IRS que os obtenham no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola, residentes 

em território português ou que sejam imputáveis a estabelecimento estável de entidade não residente 

situado nesse território, os mesmos não estão sujeitos a retenção na fonte e são pelos seus titulares 

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

por conta, nos termos do artigo 83º do Código do IRC e do artigo 78º do Código do IRS. 

 

4. Aos sujeitos passivos de IRC residentes em território português que, em consequência da isenção, não 

estejam obrigados à entrega da declaração de rendimentos, o imposto retido ou devido correspondente 

aos rendimentos das unidades de participação que tenham subscrito, deve ser restituído pela entidade 

gestora do Fundo e pago juntamente com os rendimentos respeitantes a estas unidades. 

 

5. Relativamente aos rendimentos previstos no número 1 de que sejam titulares entidades não residentes 

em território português e que não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado neste território, os 

mesmos são isentos de IRS ou IRC.  

 

6. Os titulares de rendimentos de unidades de participação, quando englobem esses rendimentos, têm 

direito a deduzir 50% dos rendimentos previstos no artigo 40º-A do Código do IRS e no nº 7 do artigo 46º 

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

 

7. Os regimes gerais referidos, decorrem do disposto na legislação em vigor, pelo que, automaticamente, 

sofrerão as alterações de que a mesma for objecto. A todos os casos não previstos no presente 

regulamento, aplicar-se-á o regime legal em vigor, o mesmo acontecendo com os eventuais regimes 

especiais próprios de alguns dos participantes, aos quais também se aplicará a legislação em vigor que 

lhes seja aplicável. 

 

CAPÍTULO IX - 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. 
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ANEXO 
 

 

1. Fundos geridos pela Sociedade Gestora: 

 

   

(referência a 31 de Dezembro de 2013) 
 

 

Denominação Tipo 
Política de 

 Investimento 
VLGF em euros 

Número de 

Participantes 

 

 

FIIF GEF 2 

 

FIIF GEF 3 

 

FIIF 2011 

 

Quinta da Ribeira 

 

Global Fundo 

 

Bom Sucesso I 

 

Amoreiras 

 

Praça Maior  

 

Fechado de oferta particular 

de subscrição 

 

 

Aplicação de poupanças em 

investimentos imobiliários e 

valorização do capital a longo prazo 

 

 

 

 

 

10.089.839,92 

 

12.742.383,45 

 

2.413.600,25 

 

11.070.560,59 

 

8.559.833,76 

 

8.609.888,98 

 

26.279.910,45 

 

3.935.828,08 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Totais 

 

 

 

 

 

 

 

8 Fundos 

 

 

 

 
83.701.845,48 

 
 

 

 

 


